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RELATÓRIO 
 

Trata-se de relatório de auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2015, acerca do             
contrato de obras civis da usina termonuclear de Angra 3. 

1. Após a conclusão do relatório de auditoria (peça 64), sobrevieram novos elementos, referentes             
às operações Lava-Jato e Radioatividade. Além disso, foi constituído grupo de trabalho, lotado na              
SeinfraPetróleo, com o objetivo de analisar tema ligados a essas operações. Os autos foram, então,               
submetidos a esse grupo de trabalho para que aprofundasse a análise do empreendimento. 
2. O grupo de trabalho, por sua vez, concluiu que seria importante a obtenção de documentos               
protegidos por sigilo fiscal para a correta apuração das irregularidades (peça 85). Diante disso e das                
notícias de que a Eletronuclear teria suspendido todos os contratos relativos à usina de Angra 3, o                 
relator determinou a realização de diligências e nova inspeção no empreendimento (peça 89). 
3. A nova inspeção teve por objetivo conciliar e consolidar as informações obtidas com o              
contexto fático em que se inseriram as fiscalizações realizadas no âmbito do Fiscobras 2015 e do                
Fiscobras 2016 (TC 016.991/2015-0). 
4. A plêiade de constatações da auditoria, todas detalhadas no extenso relatório que compõe a              
peça 188, foram condensadas em três grandes achados: 
4.1. sobrepreço e superfaturamento nas obras civis, constatados no Contrato NCO-223/83; 
4.2. gestão fraudulenta do Contrato NCO-223/83; e 
4.3. gestão temerária do empreendimento. 
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5. Considerando a gravidade dos apontamentos, a unidade instrutora propôs o enquadramento das            
irregularidades 5.1 e 5.2 acima no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2016 (irregularidade grave                 
com recomendação de paralisação - IGP), razão pela qual foi promovida a manifestação preliminar da               
Eletronuclear, em conformidade com o art. 117, § 9º, do mesmo diploma legal. 
6. Como as manifestações preliminares da Eletronuclear não foram capazes de esclarecer as            
graves e materialmente relevantes irregularidades inicialmente apontadas, foi confirmada, em sede de            
cognição sumária, a classificação dos achados como IGP (peça 207). 
7. Para a solução de mérito dos autos, autorizei a realização das oitivas da Eletronuclear e da                
Andrade Gutierrez, pelas irregularidades atinentes ao Contrato NCO-223/83, e da Eletronuclear, da            
Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e             
Gestão, da Casa Civil da Presidência da República, pela gestão temerária do empreendimento (peça              
207). 
8. Reproduzo, a seguir, a instrução à peça 295, por meio do qual o auditor resume os principais                 
pontos abordados nos achados e analisa as medidas saneadoras adotadas pela Eletronuclear com             
relação aos achados 5.1 e 5.2, bem como as respostas às oitivas: 

“EXAME TÉCNICO 

12. O presente exame técnico tem por objetivo analisar as medidas saneadoras adotadas pela              
Eletronuclear, acerca das irregularidades detectadas no relatório de auditoria e classificadas como            
IG-P, bem como as respostas às oitivas promovidas à Construtora Andrade Gutierrez, verificando             
se são capazes de elidir as irregularidades apontadas ou a alteração da sua classificação. 

13. Entretanto, para melhor entendimento de todos os pontos aqui analisados no presente exame              
técnico, serão, inicialmente, tecidos breves comentários acerca dos apontamentos efetuados na           
Fiscalização empenhada por este Tribunal. 

14. Importante ressaltar a robustez dos apontamentos efetuados pela unidade técnica deste Tribunal             
de Contas. As irregularidades descritas são muito graves, e os elementos que as embasaram,              
sólidos. Além disso, diversos pontos abordados nessas irregularidades já foram objeto de análises             
por este Tribunal, sendo que esses pontos já eram de pleno conhecimento das partes desde a                
fiscalização empreendida em 2009, antes mesmo do reinício das obras, que culminou com a              
prolação do Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário, resultado da análise da repactuação de         
quantitativos e preços do Contrato NCO-223/83, na figura do Aditivo Contratual 23. 

I. Síntese dos apontamentos efetuados no Relatório de Fiscalização 25/2016 

15. Cumpre, inicialmente, mencionar a importância da leitura detida do Relatório de Fiscalização             
(peça 188), e da peça 185, que trata da evidência ‘Análise de Preços’, parte integrante do achado               
III.1 - Sobrepreço e Superfaturamento nas Obras Civis (Contrato NCO 223/83). Isso por que nesse               
relatório encontram-se elementos robustos que embasam as irregularidades em comento. Por se            
tratar de relatório extenso e denso, não é possível apresentar todos os elementos de convicção nele                
constantes em apenas um breve resumo. Não obstante, segue a síntese suficiente para introduzir as               
análises que seguirão nesta instrução. 

16. Conforme visto naquele Relatório de Inspeção, foram apresentados três achados de auditoria,             
sendo dois classificados como irregularidade grave com recomendação de paralisação - IG-P - no              
contrato de obras civis (superfaturamento e gestão fraudulenta), e um classificado como            
irregularidade grave com recomendação de continuidade - IG-C (gestão temerária do           
empreendimento como um todo). 

17. O escopo original daquela inspeção se concentrou, prioritariamente, sobre o contrato de obras              
civis, firmado com a Construtora Andrade Gutierrez, no montante de R$ 1,5 bilhão (na referência              
inicial - data-base julho/2008 - e após o último aditivo assinado, 27-A), mas cuja execução física                
era inferior a 60% (para ser mais exato, 52% de avanço dos serviços diretos, ditos ‘aproveitáveis’,                
no canteiro de obras vistoriado). 
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18. Ao apreciar as causas dos atrasos nas obras civis, a inspeção verificou a relação de                
proporcionalidade físico-financeira entre a execução e entrega dos projetos e a execução das obras              
civis propriamente dita, identificando diversos indícios de irregularidades graves oriundos da           
condução das licitações e contratos de projetos, da execução das obras civis e dos contratos               
eletromecânicos. 

19. Importante salientar que aquela inspeção buscou atender às determinações dos despachos do             
Relator (peças 70 e 89), que traçaram como objetivo o levantamento dos fatores de risco               
relacionados aos fatos narrados na operação Radioatividade (16ª fase da operação Lava Jato), bem              
como em seus desdobramentos, operações Pripyat (6/6/2016) e Irmandade (10/8/2016), autorizados           
pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal no Rio de Janeiro. 

20. As então novas e recentes denúncias do MPF contra vários funcionários da Eletronuclear              
incluíram os crimes de corrupção, lavagem de ativos e ‘embaraço à investigação de organização              
criminosa’, esta última afetando diretamente a já citada inspeção do TCU. 

21. Não custa lembrar que foram interceptadas comunicações telefônicas nas quais ex-gestores da             
Eletronuclear, mesmo após serem afastados por ordem da holding Eletrobras, em virtude de             
fiscalização independente efetuada por empresa de consultoria externa (Hogan Lovells),          
articulavam-se para interferir nas respostas aos ofícios de requisição da equipe do TCU, que se               
mostravam lacônicas, ‘filtradas’ e incompletas, dificultando o aprofundamento das análises. 

22. A título de exemplo, registrou-se que os subcontratos solicitados pela equipe foram             
deliberadamente tarjados, omitindo os preços e diversos dados específicos, contrariando          
expressamente as subcláusulas 14.4 e 4.1.35 do Contrato NCO-223/83 - Aditivo 23 (obrigação de a               
contratada submeter todas as minutas dos subcontratos previamente à Eletronuclear, e esclarecer            
sempre as dúvidas acerca da formação de preços), conforme abordado no tópico de ‘limitações à               
auditoria’ daquele relatório (item II.5). 

I.1. Achado III.1 - Sobrepreço e Superfaturamento nas Obras Civis 

23. Com relação ao achado III.1, relativo aos prejuízos financeiros decorrentes do contrato das              
obras civis, constatou-se, a partir de técnicas de amostragem, sobrepreço mínimo de R$ 227             
milhões, em virtude de preços acima do mercado, indenizações irregulares (aditivo 25) e serviços              
inseridos indevidamente no âmbito de aditivos contratuais supervenientes ao 23º termo aditivo            
(cuja fiscalização deu azo ao Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário), e superfaturamento mínimo de          
R$ 303 milhões, em virtude não só dos sobrepreços apontados, mas também de serviços executados              
e pagos, com qualidade abaixo da especificada em contrato (superfaturamento de qualidade, tais             
como as fôrmas e ônibus) e de alguns quantitativos medidos além do necessário (superfaturamento              
de quantidade). 

24. Importante mencionar que, no relatório de auditoria, a equipe trouxe junto das expressões              
‘sobrepreço’ e ‘superfaturamento’ o adjetivo ‘mínimo’. Essa postura conservadora é justificada           
uma vez que a efetiva confirmação de diversas premissas de preços do aditivo 23, avaliadas durante                
a auditoria realizada em projeto básico deficiente, no âmbito do TC 013.342/2008-0 (Fiscobras             
2008), bem como o preço de diversos serviços novos incluídos nos aditivos 24 a 27-A, poderão ser                 
confirmadas, ou não, em busca da verdade material, quando da obtenção de elementos adicionais              
para avaliação do equilíbrio global do contrato, tais como notas fiscais de insumos relevantes e               
subcontratos da Construtora Andrade Gutierrez. A título de exemplo, tem-se a possibilidade de se              
comparar os preços de aquisição de aço, que nessa obra foram em grandes quantidades, com as                
notas fiscais de aquisição de materiais, e que nas comparações de preços paradigma não foram               
levados em consideração, como os ganhos de escalas, efeitos de barganhas etc. 

25. Com isso, diante de tantas inconformidades, juntamente com o envolvimento de ex-dirigentes             
da empreiteira e da Eletronuclear em esquema de corrupção, tais informações poderiam trazer, de              
certa forma, majoração do superfaturamento verificado, com base na tradicional análise de preços             
embasada em referenciais de mercado conservadores. 
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26. A tabela a seguir ilustra, resumidamente, o sobrepreço apurado. 

[Tabela consta no original, peça 295, p. 6] 

27. Deve ser frisado que esta Corte de Contas emitiu diversos alertas à estatal, desde o Fiscobras                 
2008, evidenciando inúmeras oportunidades de economia no orçamento-base do aditivo 23,           
advertindo expressamente acerca da desconfiança sobre diversas das despesas previstas. Tais           
despesas deveriam ser necessariamente comprovadas durante a execução contratual, por meio da            
apreciação dos preços efetivamente praticados no contrato, que deveriam ser comparados aos            
referenciais locais de mercado e às particularidades da obra de grande porte, com destaque para os                
salários (mão de obra direta e indireta) e os preços dos materiais de maior representatividade, como                
aço e cimento. Isso porque os preços teoricamente aceitos pelo TCU estariam muito superiores              
aos referenciais de mercado verificados pela Unidade Técnica, carecendo de melhores ajustes            
em função do porte e complexidade da obra, o que se daria com futuras verificações em                
campo. 

28. As atuais análises permitiram concluir que a execução contratual não confirmou várias das              
premissas adotadas e defendidas pela Eletronuclear para rebater as análises da unidade técnica de              
2009, que já haviam adotado nível de conservadorismo acima do usual, em função da natureza da                
obra nuclear. Não é demais ressaltar que os Votos condutores do           
Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário deixaram claro o dever da Eletronuclear de comprovar a          
regularidade das despesas. Nesse condão, cumpre informar que é responsabilidade do gestor a             
comprovação dos gastos de dinheiros públicos. 

29. Ao contrário do esperado, além de não acompanhar a evolução dos preços e produtividades               
contratados, a Eletronuclear, por meio dos seus então gestores, aceitou incluir preços de serviços              
novos sem adequada negociação. Os aditivos contratuais somam quase R$ 250 milhões (20% de             
acréscimos), sendo que apenas os novos serviços totalizam mais de R$ 110 milhões. Apesar disso,              
os preços dos novos serviços foram, em regra, fixados com base em única cotação, realizada               
pela própria construtora Andrade Gutierrez, o que contraria a jurisprudência desta Corte de             
Contas (Acórdão 2019/2010, Acórdão 2637/2015, Acórdão 1782/2010 e Acórdão 522/2014,      
todos do Plenário). 

30. Conforme relatado, é dever do próprio órgão empreender pesquisas e análises críticas, com base               
em pelo menos três cotações tomadas com fornecedores independentes, quando indisponíveis           
referenciais de mercado ou próprios. Também foram identificados pagamentos de materiais que            
não foram efetivamente aplicados nas estruturas, remunerando-se a construtora a preço contratual            
(com elevado BDI) para executar a mera intermediação da aquisição, quando o correto seria a               
indenização pelos ‘custos de aquisição regularmente comprovados’. Verificou-se que os          
procedimentos adotados pela Eletronuclear feriram expressamente o art. 65, §§3º e 4º, da            
Lei 8.666/1993. 

31. Não é demais ainda ressaltar que a Constituição Federal garante a manutenção das ‘condições               
efetivas da proposta’, nos termos do art. 37, caput e inciso XXI. Isso significa dizer que não apenas                 
o contratado possui direito de pleitear aditivos contratuais, mas também os administradores das             
empresas estatais contratantes possuem o dever de avaliar ‘a relação que as partes pactuaram              
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa              
remuneração da obra’. Em outras palavras, em uma empreitada, o contratado assume riscos,             
gerenciando-os conforme sua expertise, mensurada no momento da fase de habilitação técnica            
(profissional e operacional) durante o processo licitatório. 

32. Verificou-se, ainda, que muitos dos serviços ditos ‘novos’ eram previsíveis e estavam dentro              
das expressas responsabilidades contratuais da empreiteira, a exemplo de ajustes no layout do             
canteiro de obras, controle de produtividade e perdas (aço e andaimes), custos de             
contratação/demissão de operários, definição e controle dos métodos de construção civil etc.,            
conforme detalhado naquele relatório de auditoria. Portanto, não deveriam ser aceitos nos aditivos             
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contratuais. 

33. Uma parcela relevante do superfaturamento foi originada de critérios de medição inadequados             
dos custos indiretos, notadamente os itens de gerenciamento e administração das obras civis,             
mensurados por ‘homem x mês’, o que estimulou o contratado a retardar a execução visando               
auferir ganhos extraordinários (paradoxo lucro-incompetência). Na prática, o contrato por          
empreitada a preços unitários foi transmutado em contrato ‘por administração’, o que é vedado pela               
Lei 8.666/1993. 

34. A inspeção ainda identificou, por meio de análise amostral sobre a folha de pagamento (única                
disponibilizada à equipe de auditoria foi a de dez/2014), que a construtora Andrade Gutierrez              
empregou alguns profissionais declaradamente com experiência e qualificação aquém daquela          
constante da planilha orçamentária, isto é, havia um superfaturamento de qualidade. É possível             
ainda concluir que o pagamento por ‘disponibilidade’, especialmente de mão de obra em desacordo              
com as especificações contratuais, foi um relevante causador de desequilíbrio físico-financeiro em            
desfavor da Eletronuclear. Verificou-se que o excessivo pagamento de custos indiretos, acessórios,            
mostrou-se em descompasso com a produtividade pactuada, prejudicando o alcance das metas            
físicas, conforme reconhecido pela própria Eletronuclear, que em várias oportunidades criticou as            
equipes de planejamento da construtora. 

35. O próprio aditivo 23 ao Contrato NCO-223/83 exigiu claramente que o contratado executasse a               
avença conforme obrigações e riscos assumidos, como disposto na cláusula 4ª (itens 4.1.1, 4.1.3,              
4.1.4, 4.1.9, 4.1.13, 4.1.35, 4.1.36). 

36. Já à Eletronuclear cabia monitorar as ‘condições efetivas’ dos encargos do contratado,             
conforme cláusula 24 (item 24.1 - livre acesso a qualquer tempo a documentos e instalações), e                
também rechaçar reivindicações indevidas, especialmente a título de reembolso de despesas,           
detendo prerrogativa de deduzir débitos e multas, incorridas pela Andrade Gutierrez ou por suas              
subcontratadas. 

37. A unidade técnica ainda identificou superfaturamento decorrente de critérios inadequados de            
indenização durante a paralisação das obras, para os insumos mão de obra (ociosa), materiais em               
estoque (a maioria não perecível) e equipamentos que deveriam ter sido desmobilizados,            
especialmente os veículos. 

38. Em face do exposto, coube esclarecer que, para cálculo estimativo preliminar do             
superfaturamento, a unidade técnica adotou as técnicas tradicionais de avaliação, por meio de             
comparações com sistemas referenciais de preços tradicionais, entendidas conservadoras, a favor de            
gestores e contratada. Em decorrência disso, considerou-se mais prudente abrir o contraditório e             
aprofundar as investigações acerca dos preços de mercado para essa obra atípica (nuclear), embora              
não singular (praticamente idêntica à usina de Angra 2), antes de propor a conversão dos presentes                
autos em Tomada de Contas Especiais (art. 197 do Regimento Interno do TCU), com a              
consequente citação dos responsáveis, conforme argumentação que segue. 

39. Primeiro, porque o contrato estava ativo, embora houvesse deliberações da Diretoria Executiva             
e do Conselho de Administração da Eletronuclear para proceder à sua descontinuidade, de modo              
que as perícias que fundamentarão o encontro de contas do contrato de obras civis com a Andrade                 
Gutierrez encontravam-se em andamento. 

40. Verificou-se ainda, naquela ocasião, que tinham sido recém contratados os estudos conduzidos             
pela consultoria independente Deloitte, os quais trataram de avaliar os prejuízos decorrentes do             
superfaturamento das obras civis. A expectativa é que tais estudos tenham levado em consideração              
os apontamentos dos estudos de mercado desenvolvidos pelo escritório americano Hogan e            
Lovells, contratado pela holding Eletrobras para investigação independente do empreendimento. 

41. Além dessas iniciativas conduzidas pelas próprias empresas estatais, em consonância com a             
Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976, notadamente arts. 153, 154, §2º, alínea ‘a’, e §3º,             
155, inciso II, 158, §1º, e 159), coube ressaltar o acompanhamento desta Corte de Contas na                
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apuração do prejuízo, inclusive por meio de autorização judicial, para o compartilhamento de             
provas e informações com o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil. 

42. Em adição aos esforços para quantificar os danos, cumpre informar que existem valores retidos               
de ofício pela Eletronuclear, da ordem de R$ 34 milhões (posição em julho/2016), e que havia               
saldo contratual superior ao montante de superfaturamento, na medida em que foram medidos             
quase R$ 971 milhões até dezembro/2015 (medição 75-A), do total de R$ 1,5 bilhão do contrato              
NCO-223/83, até o aditivo 27-A (base julho/2008). 

43. Não obstante, o sobrepreço e superfaturamento apontados são relevantes frente ao contrato.             
Concluiu-se que o superfaturamento estimado, de R$ 301 milhões (ou R$ 533 milhões a valores             
atuais), torna o contrato NCO-223/83 extremamente lesivo ao patrimônio público e ao erário.             
Alertou-se para o fato de as obras civis encontrarem-se com apenas 52% de execução física               
(serviços diretos realizados), sendo certo que, caso a nova gestão da Eletronuclear não tivesse              
deliberado por sua descontinuidade e o contrato permanecesse em execução (até atingir os 100% de               
execução dos serviços diretos contratados), esse superfaturamento poderia superar a cifra de            
R$ 400 milhões (R$ 700 milhões a preços atuais), segundo as estimativas preliminares. 

44. Por outro lado, a iniciativa da atual gestão de interromper de ofício qualquer pagamento, bem                
como criar comissão para investigar em profundidade os desvios, em face do envolvimento da              
empreiteira nas operações Radioatividade e Pripyat, possibilitaram resguardar o erário e, com isso,             
enfraqueceram o pressuposto do ‘perigo da demora’ que embasaria a adoção de possível medida              
cautelar por parte deste Tribunal. 

45. A tabela a seguir ilustra, resumidamente, o superfaturamento apontado no relatório da unidade              
técnica, contemplando as análises explanadas até então. 

DESCRIÇÃO DE ITEM DE    
ANÁLISE 

SUPERFATURAMENTO 
(R$) RESUMO ANÁLISE 

Superfaturamento decorrente  
de medição de serviços com     
sobrepreço 

180.052.844,00 
Superfaturamento decorrente dos   
sobrepreços em serviços (medição até     
dez/2015) 

Superfaturamento por critério   
inadequado de medição   
(indiretos dos diretos) 

35.104.171,94 Ajuste dos quantitativos em função de      
critério de medição inadequado 

Superfaturamento de  
qualidade na mão de obra     
indireta 

9.646.808,77 

Glosa de superfaturamento de qualidade     
-profissionais com qualidade inferior    
ocupando cargos que recebem salários     
de categorias superiores. Apenas para a      
Folha de Pagamento de dez/2014, única      
disponibilizada 

Superfaturamento decorrente  
de critérios inadequados de    
apropriação dos custos de    
paralisação das obras 

7.983.988,03 

Glosa de insumos pagos, integrantes de      
serviços não executados, da mão de obra       
constante no subitem1.3.2.9, e de mão      
de obra (operadores) de equipamentos     
que deveriam ter sido desmobilizados 

Glosas decorrente do   
descompasso físico e   
financeiro (atrasos) 

 
45.867.834,12 

Glosa pelo descompasso físico e     
financeiro devido a atrasos por culpa da       
contratada, descontado superfaturamento   
de custos indiretos, superfaturamento de     
qualidade e superfaturamento decorrente    
de apropriação indevida dos custos na      
paralisação das obras 

Aditivo n. 25 24.556.721,41 Glosa de valores pagos indevidamente 
TOTAL 303.212.368,27 Soma dos Superfaturamentos apontados 
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I.2. Achado III.2 - Gestão Fraudulenta de Contrato 

46. Prosseguindo, por meio do achado III.2 daquela inspeção foi possível concluir que o mesmo               
contrato, NCO-223/83 (obras civis de Angra 3), foi conduzido de maneira fraudulenta por ambas as               
partes (Construtora Andrade Gutierrez e gestores da Eletronuclear), contrariando as disposições da            
Lei das Sociedades Anônimas (arts.153 a 157 da Lei 6.404/1976). Além das provas emprestadas            
das denúncias do MPF, resultantes das operações Radioatividade e Pripyat, notadamente as            
informações públicas (colaborações premiadas, interceptações telefônicas e análise da evolução          
patrimonial dos gestores), outros indícios técnicos angariados pela unidade técnica permitiram           
concluir pela ausência de boa-fé na relação contratual, por meio de omissões e prática de atos em                 
desacordo com o interesse público, que é indisponível. 

47. Verificou-se, inicialmente, que a Eletronuclear alterou, entre os aditivos 22 e 23, os critérios de                
medição e pagamento, previstos no Anexo 5A do Contrato NCO 223/83, trazendo o conceito de               
contrato ‘por administração’ (reembolso de supostas despesas, independente da eficiência destas)           
em itens da administração local, ao contrário do conceito de empreitada, conforme estabelecido no              
contrato original, que envolve a repartição de riscos previamente calculados e a remuneração             
vinculada à efetiva produção. 

48. A alteração dos critérios para remuneração do gerenciamento da obra (custos indiretos) sem              
dúvida aumentou os custos das obras civis e afetou a atratividade econômica do empreendimento,              
alterando o cenário que fundamentou a tomada de decisões sobre sua retomada. 

49. Assim, foi colocada em xeque a viabilidade historicamente atestada por sucessivos estudos da              
própria Eletronuclear e de entidades independentes, como a Fundação da USP e a empresa              
consultora Colenco, de modo que, atualmente, não é possível verificar se a tarifa do              
empreendimento é competitiva frente às alternativas de geração (notadamente a hidrelétrica),           
conforme condicionante de retomada do empreendimento, constante da Exposição de Motivos           
43/2007-MME. 

50. Foi evidenciado que a Construtora Andrade Gutierrez, especialmente em função dos distorcidos             
incentivos causados pelos pagamentos por ‘unidades-mês’ de recursos meramente disponibilizados          
(mão de obra e equipamentos), não vinha atingindo as metas de produtividade previstas             
contratualmente. 

51. Ao contrário do esperado em um cenário de gestão eficiente e ética das obras, a Construtora                 
Andrade Gutierrez vinha inserindo excessivo quantitativo de custos indiretos, mesmo não           
executando as Ordens de Serviços previstas, propostas por ela própria e aprovadas pela             
Eletronuclear, cujo descumprimento ensejaram, em média, expressivos 58% de custos indiretos,           
ante o previsto contratualmente de 35% (em relação ao valor total do contrato). Ou seja, a cada                 
R$ 1 real gasto pela Eletronuclear no contrato, R$ 0,42 se transformava em obra propriamente dita,              
o que conformou absoluta ineficiência na sua execução. Para ser mais exato, em R$ 1 bilhão               
(aproximadamente) medido, tem-se que R$ 580 milhões foram pagos (data-base de 2008) a título             
de custos indiretos, o que deveria ser R$ 350 milhões. Além disso, sabe-se que em obras de                
infraestrutura, ainda que de grande porte, esse percentual gira em torno de 6 a 15%, o que ensejaria                  
custos da ordem de R$ 100 a R$ 150 milhões. 

52. Verificou-se, também, que a Eletronuclear vinha aceitando Ordens de Serviço fora dos padrões              
contratuais, com excesso de custos indiretos e estimulando atrasos e ineficiências, descumprindo            
ainda alertas desta Corte de Contas no acompanhamento a partir da efetiva retomada da obra, em                
2010. Ato decorrente, concluiu-se que a Construtora Andrade Gutierrez vinha infringindo diversos            
dispositivos contratuais ao descumprir obrigações da cláusula 4ª, tais como agir com economia e              
eficiência, alocando mão de obra qualificada e idônea para gerenciar a produção, sem ônus              
adicionais para a ETN, que detém prerrogativa de retirar do canteiro qualquer empregado             
desnecessário. Considerando a atual previsão de entrada em funcionamento para janeiro/2021,           
seriam 5 (cinco) anos de atrasos, resultando em perdas de faturamento da venda de energia               
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superiores a R$ 8,5 bilhões, cerca de metade do investimento previsto. 

53. A inspeção realizada definiu como meta emitir posicionamento conclusivo acerca dos            
motivadores dos atrasos nas obras civis, uma vez que a Eletronuclear busca, desde 2010, atribuir               
grande parcela da culpa (senão a sua totalidade) pelos atrasos à suposta morosidade do              
licenciamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A análise iniciou por meio do              
resgate dos alertas emitidos pelo TCU desde o Acórdão 1.624/2009-Plenário, com vistas a ratificar             
que esses riscos eram previsíveis e calculáveis. 

54. Por meio de testes de auditoria, que evidenciaram que a efetiva concretagem dos elementos               
estruturais pela construtora ficavam muito aquém das liberações da CNEN, a conclusão da             
equipe foi a de que a construtora investia esforços em edificações não prioritárias do ponto de vista                 
do licenciamento nuclear, em detrimento de investir todos os seus esforços em executar as obras do                
caminho crítico do empreendimento. Além disso, ficou evidente que a atuação da CNEN não              
afetava os serviços preparatórios à concretagem, como a montagem das fôrmas e da armadura em               
aço. Não obstante, constatou-se que a Construtora não vinha obtendo os coeficientes de             
produtividade pactuados, deixando de executar ordens de serviço que eram elaboradas por ela             
mesma, e submetidas à aprovação da fiscalização da ETN. 

55. As conclusões da unidade técnica se alinham à deliberação da Agência Nacional de Energia               
Elétrica (Aneel), que, segundo o MME, não isentou o empreendedor (Eletronuclear) pelos atrasos             
nas obras, tampouco reconheceu impactos da atuação da CNEN nesses atrasos. 

56. Além disso, verificou-se que, no tocante à divisão de culpas entre projetista e construtora,               
minuciosa análise apresentou evidências contratuais (Anexo 2A) ratificando que a Construtora era            
solidária no detalhamento dos projetos executivos, não podendo atribuir culpa exclusiva à projetista             
Engevix, tampouco à contratante Eletronuclear. 

57. Muitos profissionais da administração local da construtora, conforme cargos e remunerações            
definidas nas planilhas orçamentárias (desenhistas e projetistas), deveriam se dedicar à tarefa de             
detalhamento de projetos (essencialmente construtivos), representando mais de R$ 8,8 milhões          
(base julho/2008), tendo sido, ainda, observados diversos subcontratos com essa finalidade (sem            
preços, omitidos pela construtora). 

58. Apesar dessa estrutura para análise crítica e complementação do detalhamento de projetos, a              
construtora apresentava infinidade de ‘Pedidos de Informações’ (PIs). Assim, demonstram as           
informações de controle da própria Eletronuclear, que registravam uma estatística quantitativa e            
qualitativa sobre o mérito dos PIs, concluindo pela improcedência e/ou baixo impacto da imensa              
maioria deles. 

59. Cabe registrar que esse controle foi apresentado apenas a partir de janeiro/2013, e contabilizou               
apenas 17% de PIs respondidos acima de 3 dias, bem como apenas 0,3% de PIs com algum                 
impacto sobre a construção, ou seja, um quantitativo de 10 em um universo de 3,8 mil PIs. O baixo                   
impacto foi analisado também pelo prisma dos retrabalhos, cujos valores de ressarcimento à             
construtora (R$ 63 mil) podem ser considerados irrisórios frente ao orçamento total do contrato. 

60. Não obstante o quadro crítico de improdutividade da Andrade Gutierrez, reconhecido pela             
própria Eletronuclear, que, em manifestações ao TCU, criticava a má qualidade do corpo técnico de               
planejamento e gestão da empresa, a estatal não impôs nenhuma penalidade por descumprimento             
de cláusulas contratuais por parte da contratada, em especial quanto aos atrasos decorrentes da              
ineficiência da Construtora. Segundo apurado pela unidade técnica, em nenhuma das doze            
correspondências apresentadas pela Eletronuclear apareceram os valores detalhados e o nexo de            
causalidade destes com os problemas que supostamente teriam gerado o alegado desequilíbrio            
econômico financeiro em desfavor da contratada. 

61. Além disso, verificou-se má-fé na elaboração de pleitos que alegavam desequilíbrio econômico             
financeiro por parte da Construtora Andrade Gutierrez, a qual incluiu valores iniciais muito além              
dos posteriormente negociados com a ETN. A Eletronuclear não aplicou qualquer sanção nem             
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mesmo em meados de 2014, quando a CNEN já havia liberado praticamente todas as concretagens               
dos edifícios da ilha nuclear e a Construtora Andrade Gutierrez desmobilizou seu efetivo,             
unilateralmente e sem amparo legal e contratual, implicando atrasos injustificáveis nas obras por             
pelo menos seis meses, fora o atraso de remobilização do pessoal. Ao contrário, o único processo                
sancionatório iniciado pela fiscalização de campo acabou sendo cancelado posteriormente pela           
Superintendência de Construções, liberando a construtora do pagamento de cerca de R$ 3,5            
milhões (base março/2014), conforme cálculo da Gerência de Administração Contratual da ETN. 

62. Ao contrário, evidências indicam que a Eletronuclear utilizou recursos próprios para auxiliar a              
construtora na persecução das metas de prazo, aliviando a contratada de custos que já estariam               
inclusos no orçamento das obras civis. Como exemplo, cedeu um guindaste de propriedade da              
Eletronuclear (fabricante Manitowoc, reformado em 2011 ao custo de quase R$ 4 milhões),            
objetivando que a construtora movimentasse vigas do edifício do turbo-gerador, sem ser ressarcida             
dos montantes equivalentes à locação desse equipamento. 

63. Por fim, verificou-se o pagamento à construtora de itens diversos por permanência (locação              
mensal), não apenas os grandes equipamentos (gruas, centrais de concreto etc.), mas também de              
materiais auxiliares de pequeno porte, como andaimes, fôrmas e escoramentos, cuja tarefa de             
conferência é extremamente dificultada pela grande quantidade e diversidade de itens a serem             
medidos, configurando não apenas o contrato ‘por administração’ (despesas reembolsáveis somado           
ao BDI), mas também alta probabilidade de pagamentos por serviços desnecessários, dadas as             
notórias fragilidades de fiscalização e o potencial conluio entre gestores e contratada (conforme             
documentos das operações Radioatividade e Pripyat). 

I.3. Achado III.3 - Gestão Temerária do Empreendimento 

64. O último achado III.3 tratou da gestão do empreendimento como um todo, e não apenas do                 
contrato de obras civis, sendo intitulado de gestão temerária (e não fraudulenta, como no achado               
III.2) em virtude de não haver indícios consistentes de dolo. 

65. Além dos problemas vivenciados pela Eletronuclear acerca dos atrasos na execução das obras              
civis de Angra 3, já explanados acima, verifica-se o quadro atual de indefinição governamental e               
consequentes aumentos dos prejuízos sofridos pela Estatal, e por sua controladora Eletrobras,            
apontados pela unidade técnica no relatório de inspeção. As deficiências de articulação entre órgãos              
federais, notadamente os Ministérios de Minas e Energia, Planejamento, Fazenda e Casa Civil,             
além da Agência Reguladora e das instituições financeiras, colaboraram para a atual condição de              
paralisação das obras de implantação da Usina Nuclear de Angra 3, por insuficiência de recursos               
financeiros. 

66. Verificou-se, inicialmente, existirem medidas sendo adotadas pela Eletronuclear, com o           
acompanhamento da holding Eletrobras e do Ministério de Minas e Energia, visando reavaliar a              
viabilidade do empreendimento, considerando novos orçamentos a partir dos projetos executivos           
finalizados, ponderando-se os custos já afundados (sunk costs da ordem de R$ 7 bilhões). 

67. Porém, hoje o empreendimento possui pelo menos entre R$ 8 bilhões e R$ 11 bilhões de               
orçamento a descoberto (estimativa do MME), sem fontes de financiamento externas à            
Eletronuclear e certamente não financiáveis por recursos próprios, especialmente diante das           
controvérsias entre a estatal e a Agência Reguladora em relação às revisões tarifárias de Angra 1 e                 
Angra 2 (recursos para operação e manutenção - O&M - e o fundo de descomissionamento), assim                
como a indefinição sobre a revisão da ‘tarifa’ de Angra 3 (ou ‘preço do contrato de energia de                  
reserva’, conforme conceito adotado pela Aneel). 

68. Ao resgatar as constatações dos Fiscobras 2015 e 2016, a unidade técnica relembrou a               
inviabilidade econômica (queda da Taxa Interna de Retorno - TIR - de 9,59% em 2010 para menos                 
de 3% em 2015, antes da paralisação) e os alertas sobre riscos iminentes de paralisação por                
esgotamento dos recursos financeiros. Isso porque os custos da paralisação das obras são superiores              
a R$ 5 milhões/mês, conforme estimativas da própria Eletronuclear. Portanto, a partir desses            
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trabalhos, a equipe se dedicou a avaliar outros riscos para retomada das obras, não se limitando                
apenas aos riscos de ordem financeira, mas elencando ainda alguns riscos de ordem técnica e               
jurídica para a conclusão das obras civis, especialmente da ilha nuclear. 

69. A unidade técnica evidenciou que a Eletronuclear agia de forma otimista, e sequer possuía               
estudos de economicidade avaliando custos de desmobilização/remobilização da construtora,         
optando por remunerar pessoal e equipamentos ociosos, pois entendia que a paralisação seria de              
curto prazo. Tal remuneração da Andrade Gutierrez se sobrepunha à contratação emergencial da             
empresa Marte Engenharia, desconsiderando inclusive que a própria construtora já havia solicitado            
rescisão contratual amigável em fevereiro/2016. 

70. Durante a fase de execução da inspeção, os gestores da Eletronuclear apresentaram planos              
financeiros (i) emergencial de curto prazo (com economia na operação de Angra 1 e 2 durante 18                 
meses e postergação de encargos de financiamentos junto à Eletrobras) e (ii) estrutural de longo               
prazo, para o equacionamento financeiro definitivo do empreendimento, envolvendo incremento de           
fontes externas ao grupo Eletrobras (BNDES e Caixa), especialmente em função do esgotamento             
dos recursos da Reserva Global de Reversão - RGR (cancelamento do saldo de R$ 296 milhões). 

71. A unidade técnica realizou circularização de informações entre Eletrobras, MME, Aneel e             
MPOG, e concluiu que os órgãos supervisores não tinham conhecimento desse planejamento, tendo             
o ente regulador declarado que a revisão tarifária das usinas de Angra 1 e Angra 2 não previa                  
componente de financiamento para Angra 3. 

72. Além das questões de financiamento, a Eletrobras se manifestou sobre outros pontos             
questionados pela equipe. No tocante a potenciais economias para buscar recursos para Angra 3, a               
holding informou que a Eletronuclear já havia reduzido o quadro próprio em 620 empregados,              
reduzindo ainda cargos comissionados (sem detalhar) e desmobilizando escritórios em Brasília e            
Recife. Por outro lado, a redução de pessoal por meio do Plano de Demissão Incentivada provocou                
diminuição de mais de 43% da equipe dedicada a Angra 3, concluindo a estatal que tal medida                 
comprometeu a capacidade de gerenciamento do empreendimento, havendo impossibilidade de          
recompor esse quadro no curto prazo. 

73. A opção da Eletronuclear/Eletrobras, em face das dispensas de pessoal próprio, sem reposição              
por meio de novos concursos, foi o incremento dos gastos com contratos de consultoria e apoio a                 
engenharia e fiscalização das obras, a exemplo daqueles firmados com as empresas Arcadis Logos,              
Concremat, Ductor, entre outras, que somaram mais de R$ 470 milhões contratados, dos quais mais              
de R$ 280 milhões haviam sido pagos até março/2016. 

74. A jurisprudência dominante nesta Corte de Contas é no sentido de que esses contratos de apoio                 
devem ser proporcionais ao efetivo ritmo de evolução física das obras, com rigoroso controle dos               
produtos entregues, não se confundindo com a mera locação de mão de obra. É certo que, caso as                  
obras tenham seu ritmo reduzido, ou sejam paralisadas, como no presente caso, os contratos de               
supervisão devem ser adequados à nova realidade, sob pena de configurar pagamento por serviços              
não executados. Há que se reavaliar a estratégia de se custear incentivos para a demissão voluntária                
de empregados experientes da estatal, que muito provavelmente são ainda necessários às obras de              
Angra 3, e que podem ser recontratados via empresas de consultoria, por custo final muito maior,                
na medida em que há o pagamento de remuneração ao intermediador dessa mão de obra. 

75. Por fim, o achado de gestão temerária trouxe informações atualizadas sobre providências em              
andamento pela nova gestão da Eletronuclear, após o afastamento dos então gestores em função das               
operações Pripyat e Radioatividade. 

76. Primeiramente, foi confirmada a suspensão de ofício de todos os pagamentos, bem como o               
início de descontinuidade do contrato de obras civis firmado com a construtora Andrade Gutierrez.              
A deliberação resultou ainda na contratação emergencial de consultora independente (Deloitte) para            
apoio ao processo de encontro de contas, que ocorrerá de forma concomitante à completa              
reavaliação do orçamento do empreendimento, até o final deste ano, visando subsidiar decisão do              
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CNPE pela retomada do empreendimento. 

77. Oportuno registrar que a construtora Andrade Gutierrez continuava impedindo o acesso da             
Eletronuclear aos subcontratos, em franco descumprimento das subcláusulas 14.4 e 4.1.35 do            
Contrato NCO-223/83 (que obrigam a construtora a submeter todos os subcontratos previamente à             
Eletronuclear, bem como se colocar sempre à disposição para esclarecer dúvidas acerca do             
processo de formação de preços contratuais). Tal atitude pode impactar no eventual Acordo de              
Leniência sob a égide da Lei 12.846/2013, pois os acordos serão celebrado com as pessoas jurídicas               
que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, a partir da admissão              
da sua participação no ilícito (no caso, o superfaturamento), e da contribuição à obtenção célere de                
informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração, já que o acordo de leniência não                
exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. 

78. Como encaminhamento para o achado III.3 (gestão temerária do empreendimento), entendeu-se            
que oitiva da Eletronuclear pouco acrescentaria para subsidiar a deliberação desta Corte de Contas.              
Desse modo, a medida saneadora proposta envolveria oportunas oitivas (i) do Ministério de Minas              
e Energia (MME), supervisor do grupo Eletrobras e presidente do CNPE; (ii) do Ministério do               
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), na qualidade de responsável pela coordenação e            
governança das estatais, inclusive limitação no quadro de admissão de pessoal (para repor os              
demitidos pelo plano de incentivo), pela secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento             
(SePAC)_e pelos investimentos estratégicos em infraestrutura (autorizados/realizados do PPA         
2016-2019); e (iii) da Casa Civil da Presidência da República, dada a sua função de articular e                 
monitorar os órgãos e entidades da administração pública federal (inclusive MME, MPOG e             
Ministério da Fazenda, supervisor de BNDES e CAIXA), bem como de integrar o recém criado               
Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República - PPI             
(Lei 10.683/2003, art. 2º, inc. I, alíneas ‘a’ e d’, e Decreto 8.791, de 29/6/2016, arts. 4º, inciso II, 10                 
e 12). 

79. Recentemente, esta unidade técnica despachou o relatório do Fiscobras 2017 (registro Fiscalis             
99/2017; TC 007.399/2017-0), lançando as seguintes propostas de encaminhamento: 

‘I - fixar prazo de 30 (trinta) dias para que a Eletronuclear apresente, em meio magnético inclusive,                 
o inteiro teor de todos os estudos e avaliações independentes elaborados pela empresa Deloitte              
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., relacionados à análise das irregularidades apontadas no           
Fiscobras 2016 e à viabilidade econômico-financeira da retomada das obras da usina nuclear de              
Angra 3, bem como outras investigações e estudos internos da estatal acerca dos contratos              
existentes para o empreendimento de Angra 3, mantendo esta Corte de Contas atualizada sobre              
eventuais alterações ou decisões adotadas a partir dos referidos estudo; 

II - encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada do relatório do               
Fiscobras 2017 e deste despacho (Fiscalis 99/2017), à: 

II.1 - holding Eletrobras; 

II.2 - SeinfraElétrica, para ciência e adoção das providências que entender pertinentes, no âmbito              
da sua competência, atinente, entre outras à avaliação da atuação do Conselho Nacional de Política               
Energética (CNPE), incluindo a atuação do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência               
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), acerca dos impactos das decisões de retomada ou             
descontinuidade do empreendimento de Angra 3 nas tarifas praticadas do setor elétrico e nas contas               
da Eletronuclear e da Eletrobras; e 

II.3 - SecexEstatais, para ciência e adoção das providências que entender pertinentes, no âmbito da               
sua competência, atinente, entre outras aos impactos da retomada ou descontinuidade do            
empreendimento de Angra 3 sobre o Programa Nuclear Brasileiro, incluindo a cadeia de empresas              
associadas a este, como as Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), a Nuclebrás Equipamentos            
Pesados (Nuclep), ou mesmo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e nas contas da               
Eletronuclear e da Eletrobras; e 
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III - apensar definitivamente os presentes autos ao TC 002.651/2015-7, a fim de subsidiar a               
instrução de mérito do Fiscobras 2016, ora em curso nesta SeinfraOperações.’ 

80. Também recentemente, a imprensa noticiou a publicação de uma ‘carta aos investidores’ da              
gestora 3G Radar, fundada em 2013 pela 3G Capital (de Jorge Paulo Lemman, Marcel Telles e                
Beto Sicupira), detentora de 5,13% das ações preferenciais da Eletrobras (jornal Valor Econômico             
de 27/7/2017, pág. B3). Segundo o relatório da gestora, especializada em fundos de ações de               
companhias locais, a Eletrobras perdeu R$ 186 bilhões em 15 anos, ‘devido ao mau uso da               
companhia por motivos políticos e por ineficiências’. Dentro desse montante, o relatório alega que              
houve ‘destruição de valor’ da ordem de R$ 20 bilhões com o empreendimento de Angra 3, sendo                
que ‘a usina nuclear sequer tem data para entrar em operação’. O relatório ainda destaca que o                 
empreendimento ‘está paralisado depois de receber investimentos de R$ 10 bilhões’ e que            
‘estima-se que a conclusão demandará mais R$ 16 bilhões, somando R$ 26 bilhões no total’, mas,              
por outro lado, ‘não está claro quando a equação da termelétrica será resolvida’. 

81. Diante do exposto, ressalta-se que o achado III.3 (gestão temerária de todo o empreendimento)               
está fora do escopo da presente instrução, posto que deverá ser objeto de etapa processual futura,                
preferencialmente em processo apartado, a ser instruído pela unidade técnica especializada no setor             
elétrico, com vistas a tratar exclusivamente da equação econômica que concluirá pela retomada, ou              
não, do empreendimento, a depender inclusive da aceitação, ou não, revisão tarifária pleiteada pela              
Eletronuclear, conforme decisão a ser tomada pelo Conselho Nacional de Política Energética            
(CNPE). 

II. Medidas saneadoras das IGPs 

82. Conforme verificado acima, foram identificados indícios de irregularidades graves, com           
recomendação de paralisação (IG-P) do contrato NCO 223/83, firmado entre a Eletronuclear e a              
Construtora Andrade Gutierrez. Esses indícios demonstram situação grave, enquadrada no inciso           
IV do § 1º do art. 117 da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), ou seja, os atos e fatos constatados foram                  
materialmente relevantes e ocasionam prejuízo ao erário (superfaturamento de aproximadamente          
R$ 300 milhões na data-base julho/2008, referente ao aditivo 23), além de ensejarem a nulidade do               
contrato (vide a gestão fraudulenta do contrato), configurando-se em graves desvios relativamente            
aos princípios constitucionais a que a Administração Pública Federal está submetida. 

83. Verificou-se, ainda, que a paralisação do contrato em tela não afetaria de imediato o               
empreendimento, tendo em vista que, devido aos graves problemas financeiros mencionados,           
especialmente no tocante ao achado III.3 do Relatório de Auditoria, as obras se encontram,              
atualmente, suspensas por prazo indefinido. Importante registrar que já existem recentes           
deliberações e medidas adotadas pela própria Eletronuclear visando ‘extinguir’ o contrato de obras             
civis, preservar as obras realizadas (contrato com a empresa Mosca) e programar a contratação              
parcial de serviços para evolução do caminho crítico do empreendimento (fechamento do edifício             
do reator, visando preservação das estruturas já construídas). Todas essas medidas foram objeto de              
apreciação na auditoria do Fiscobras 2017, conforme já noticiado. 

84. Por meio do ofício 0346/2016-TCU/SeinfraOperações, de 13/9/2016 (peça 191), com          
fundamento no disposto no artigo 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016) c/c art. 15, § 1º, e 16                  
da Resolução 280/2016, e art. 276, §§ 3º e 6º, do RITCU, solicitou-se à Eletronuclear apresentar a                
manifestação preliminar, no prazo improrrogável de 15 dias, acerca dos indícios de irregularidades             
graves que se enquadravam como IG-P. Além disso, no âmbito dessa manifestação, facultou a              
apresentação de elementos a serem levados em consideração pelo Congresso Nacional, quanto a             
eventual bloqueio da execução física, orçamentária e financeira da obra. 

85. A Eletronuclear protocolou as respostas constantes dos documentos à peça 196, tendo sua             
análise efetuada por meio da instrução à peça 201. Em suma, rejeitou-se os argumentos             
apresentados, mantendo-se as classificações originalmente impostas aos achados de auditoria, e           
promoveu-se oitiva da Eletronuclear para que apresentasse as medidas saneadoras supracitadas. 
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86. Em resposta, a Eletronuclear apresentou documento (peça 258) em 27/1/2017, no qual traz             
esclarecimentos acerca dos achados de auditoria e das medidas saneadoras em andamento. 

II.1. Manifestação da Eletronuclear 

87. A Eletronuclear inicia seus esclarecimentos trazendo um sumário executivo do Conselho            
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), ponderando que importantíssimo se fez a dilação            
do prazo para apresentação da sua peça de defesa, o que possibilitou anexar a participação nas               
condutas não competitivas no mercado de obras de montagem eletromecânica de Angra 3 (embora              
o assunto tratado nos presentes autos se refira às obras civis). Assim, menciona a Eletronuclear que                
esse valioso documento do CADE deve ser levado em consideração nas análises a serem efetuadas               
pelo TCU. 

88. Menciona a Eletronuclear a existência de delações premiadas, que serão capazes de trazer              
informações importantes para o deslinde do assunto, mas que, até o momento, permanecem em              
sigilo pela Justiça Federal. 

89. Alerta ainda a estatal que, entre o tempo decorrido das referidas operações e até o efetivo                 
afastamento de dirigentes da Estatal envolvidos nos escândalos de corrupção, diversos documentos            
provavelmente foram destruídos, carecendo a Eletronuclear de melhores provas e evidências do            
ocorrido. 

90. Afirma o seu compromisso junto ao TCU de obter, sempre que possível, todos os documentos e                 
evidências que possam esclarecer qualquer ato ou fato sob investigação. Alega que, até o              
conhecimento da prática de atos ilícitos por ex-gestores, depositava total confiança em seus atos e               
que, portanto, a maior lesada, nesse caso, seria a própria estatal. 

91. Menciona, então, que qualquer informação que esteja disponível será prestada ao TCU. Para              
tanto traz trecho da sentença do Exmo. Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal do RJ, alegando                 
que ‘o custo da propina foi repassado à estatal, tendo a mesma que arcar com valores superiores                 
àqueles que seriam devidos em um contexto de livre concorrência e de observância à probidade               
administrativa’. 

92. Conclui, em seu introito, que talvez não caiba à Eletronuclear apresentar defesas, impugnações,              
recursos, e que não está renunciando a esse direito, mas que a postura única observada pela                
instituição hoje é no sentido de recuperar os prejuízos aos quais foi exposta e isso também                
pode e deve ser feito em colaboração com o TCU, Polícia Federal, MPF, Justiça Federal etc. 

93. Após esses esclarecimentos introdutórios, passa a discorrer acerca de sua limitada capacidade             
técnica hoje disponível, necessária apenas à manutenção de atividades acessórias, como           
conservação do canteiro e estruturas existentes, e que todo o arcabouço técnico que poderia              
evidenciar os atos ilícitos estaria na memória de ex-funcionários afastados da companhia. 

94. Entende, então, que diante dos apontamentos efetuados e da complexidade das questões             
envolvidas nas irregularidades apontadas e limitações da equipe própria no canteiro, faz-se            
necessário o saneamento da IG-P do contrato de Obras Civis mediante uma aprofundada e              
independente análise dos preços e quantitativos dos serviços executados. 

95. Nesse ínterim, acrescenta, compilou todos os documentos do processo de fiscalização do TCU              
e esclarecimentos preparados pela empresa, visando elaborar um Termo de Referência para a             
contratação de empresa com expertise necessária para avaliação independente de todo o acervo de              
serviços entregues pela empreiteira. 

96. Esperava que, considerando a complexidade dos serviços e a quantidade de documentos a              
serem analisados, desde o início das obras, até a paralisação total dos serviços pela Andrade               
Gutierrez, esse trabalho pudesse ser finalizado até o final do mês de maio do ano corrente. No                 
entanto, o trabalho só foi finalizado recentemente, constando a chancela de sigilo por parte da               
Eletronuclear, cabendo sua análise no âmbito da Tomada de Contas Especial. 
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97. A estatal informou que nesse trabalho a empresa de auditoria independente teve autonomia para               
requerer toda e qualquer documentação ou informação para emitir um parecer detalhado e             
adequadamente consubstanciado sobre cada uma das irregularidades apontadas pela unidade          
técnica desta Corte de Contas, dimensionando as perdas verificadas para a empresa com vistas ao               
saneamento das irregularidades, subsidiando o processo de anulação do contrato (e não de             
cancelamento ou rescisão) e o necessário encontro de contas com a contratada. 

98. Passa, então, a estatal a tecer comentários acerca dos questionamentos relativos às Anotações              
de Responsabilidade Técnica (ARTs) da Obra, mencionando que se encontravam em substituição,            
dado o afastamento de ex-dirigentes da companhia. 

99. Com relação à viabilidade econômica do empreendimento e às recentes estimativas do seu              
custo total, passa a tecer comentários sobre o andamento do orçamento e do histórico dos               
acontecimentos envolvendo a questão de orçamento e financiabilidade do empreendimento. 

100. Nesse sentido, informa que contratou a empresa de consultoria Deloitte visando desenvolver             
uma estimativa orçamentária independente e detalhada, identificando e quantificando os          
investimentos ainda a serem realizados para a conclusão da obra e implantação da unidade. Esse               
estudo envolve a estimativa do cancelamento do empreendimento, e o cálculo da tarifa de              
equilíbrio para diferentes cenários de estruturação financeira. 

101. Esclarece que o relatório final dos trabalhos foi emitido no mês de janeiro/2017, em que                
identificou-se investimentos de R$ 13,6 bilhões de custos diretos, com grau de confiança de 80%,              
considerando os diversos fatores de risco associados aos custos de conclusão da obra.             
Identificou-se, paralelamente, custos de aproximadamente R$ 10,6 bilhões, no caso de          
cancelamento da obra, incluindo-se os custos de liquidação antecipada dos contratos de            
financiamento junto com o BNDES e CEF, e multa por rescisão do contrato de venda de energia de                  
reserva vigente. Nesse último caso, os valores seriam majorados se fossem levados em conta os               
demais contratos de financiamento concedidos pelas mesmas entidades à Eletrobras. 

102. Passa então a apresentar a situação de definição da tarifa de venda de energia de Angra 3.                  
Nesse caso, traz um histórico de negociações envolvendo o MME e o CNPE, no qual fixou-se a                 
tarifa de energia de Angra 3 em R$ 148,65/MWh (base setembro/2009), mas que, devido às              
questões supervenientes à assinatura do contrato de comercialização de energia, a tarifa deveria ser              
de R$ 197,66/MWh (mesma data-base setembro/2009). 

103. Porém, alerta que, para uma nova reavaliação do valor da tarifa de Angra 3, faz-se necessária a                  
conclusão dos estudos de responsabilidade de um Grupo de Trabalho, composto por profissionais             
da Eletronuclear e da empresa de consultoria Deloitte, visando apresentar as estimativas para o              
preço de venda de energia de Angra 3, cujos resultados estão em apreciação pela Eletrobras e pelo                 
MME. 

104. Prossegue tecendo comentários acerca dos planos de ação e resultados concretos de medidas              
que, por iniciativa própria, já tenham sido aprovadas com vistas a sanar as ocorrências das               
irregularidades graves classificadas como IG-P. 

105. Inicialmente, menciona que, no aprimoramento de sua estrutura organizacional, criou a            
superintendência de governança, gestão de riscos e conformidade (SGP) e que essa estrutura visa              
coibir deficiências nos controles internos. 

106. No que tange às medidas saneadoras, informa que inicialmente notificou a Construtora             
Andrade Gutierrez, acerca da constituição de comissão especial visando apurar a prática de atos              
ilícitos em conexão com a celebração do contrato NCO 223/83. Encaminhou-se, também, a             
denúncia criminal oferecida pelo MPF, informando os fatos constantes que poderão repercutir na             
continuidade do contrato, potencialmente em sua anulação. Conforme será visto, o contrato já foi              
considerado nulo pela Diretoria Executiva, restando pendente a homologação pelo Conselho de            
Administração. 
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107. A resposta da Andrade Gutierrez, considera a Eletronuclear, foi insuficiente, sob o manto das               
seguintes argumentações: (i) as manifestações sobre supostos fatos e condutas listados na denúncia             
seriam prematuros; (ii) não foram conhecidos os fatos, alegações e elementos de prova; (iii) possui               
impedimentos legais devido a eventos relacionados na OLJ; (iv) celebrou acordo de leniência com              
o MPF, sob sigilo judicial e (v) estaria impedida de manifestar, naquele momento, sobre a matéria. 

108. Menciona a estatal, ainda, que foram afastados os assessores com vínculo no art. 37 da CF,                
inclusive a ex-procuradora jurídica, bem como gerentes e equipes terceirizadas com conexão com             
os administradores afastados. (...) 

109. Ademais, na resposta à oitiva, a Eletronuclear menciona que voltou a estudar internamente o               
tema, e que estaria elaborando novo arrazoado para encaminhar para a Construtora Andrade             
Gutierrez, para que se esclareça definitivamente os fatos ocorridos na administração do contrato             
NCO 223/83 e as denúncias existentes, seja na esfera criminal ou administrativa. 

II.2. Análise 

110. A presente etapa processual visa verificar, em especial, se as medidas saneadoras apontadas              
como necessárias para a elisão das irregularidades classificadas como IG-P foram adotadas pelo             
órgão/entidade responsável, no caso, a Eletronuclear. 

111. É o que estabelece o art. 23 da Resolução do TCU 280/2016. Dessa forma, a presente                
instrução deve indicar (i) se as irregularidades inicialmente apontadas foram confirmadas ou            
elididas, (ii) se os indícios inicialmente apontados foram saneados mediante a adoção de             
providências corretivas por parte do órgão ou entidade responsável, e (iii) se o empreendimento              
questionado poderá ter continuidade, sem risco de prejuízos significativos ao erário. 

112. Conforme mencionado em sua defesa, a Eletronuclear deu início ao processo de anulação do               
contrato NCO 223/83. Naquele momento, estariam pendentes as análises efetuadas por empresa            
independente e autônoma, que avaliou o contrato (e seus anexos), os demais documentos             
pertinentes e a execução (medições e pagamentos), em confronto com os apontamentos efetuados             
pelo TCU em suas auditorias. 

113. Dessa forma, a Eletronuclear afirmava que essa análise conclusiva estaria disponível até o              
final de maio do ano corrente, momento em que estaria apta à adoção das medidas saneadoras                
provocadas por este Tribunal, e que poderão auxiliar na elisão das irregularidades constatadas no              
relatório de fiscalização, classificadas como IG-P. 

114. Recentemente, foi confirmado pela estatal que o contrato com a Andrade Gutierrez foi              
anulado pela Diretoria Executiva, estando pendente a homologação pelo Conselho de           
Administração. Assim, entende-se que o disposto nos subitens I a III do § 1º do art. 23 da                 
Resolução TCU 280/2016 apenas recentemente foram atendidos, ou seja, as irregularidades           
inicialmente apontadas e confirmadas como IG-P foram saneados mediante adoção de providências            
por parte da Eletronuclear, em decorrência da conclusão dos procedimentos internos de apuração             
da estatal e adoção das medidas cabíveis. Assim, a própria Eletronuclear confirma que o contrato               
NCO 223/83 não poderia ter sua continuidade, dado ser extremamente prejudicial à administração             
pública, por apresentar elevado superfaturamento, e conter cláusulas lesivas à administração           
pública que favorecem o enriquecimento ilícito da contratada. 

115. Ademais, verificou-se que o referido contrato, regido pela má-fé derivada do conluio entre a               
contratada e ex-dirigentes da estatal, visando desviar recursos públicos federais, apresenta-se           
eivado de fraudes, o que o torna nulo de pleno direito. Dessa forma, no entendimento desta unidade                 
técnica, sua anulação se tornaria medida saneadora indispensável, conforme preconiza o § 2º, do              
art. 23 da Resolução TCU 280/2016. 

116. Cumpre frisar que a situação encontrada já ensejaria, de fato, a nulidade do contrato. Com                
efeito, em 3/8/2016 foi lavrada a sentença condenatória de 1ª instância no âmbito da Operação               
Radioatividade, pelo Exmo. Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro,              
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condenando o ex-Presidente da Eletronuclear a 43 anos de prisão, dentre outras condenações de              
executivos da Andrade Gutierrez e Engevix. 

117. Adotando a mesma linha da análise técnica constante dos autos que trataram das fraudes na                
contratação da montagem eletromecânica (peça 93 do TC 016.991/2015-0), é pacífico o           
entendimento de que a declaração de nulidade de um ato é um dever da Administração (autotutela),                
nos casos em que for constatada ilegalidade não passível de convalidação, em obediência ao              
disposto no art. 53 da Lei 9.784/1999. Oportuno destacar que na mesma 345ª Reunião do Conselho              
de Administração da estatal foi ratificada a declaração de nulidade dos contratos de montagem              
eletromecânica firmados com o consórcio Angramon, do qual a construtora Andrade Gutierrez            
também fazia parte (DCA 345.001/16; peça 199). 

118. Como consequência da declaração de nulidade, a Administração deve se limitar a ‘indenizar              
o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros                  
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a           
responsabilidade de quem lhe deu causa’, conforme expressamente previsto no art. 59, parágrafo            
único, da Lei 8.666/1993 (grifos acrescidos). 

119. Em outras palavras, a indenização à construtora quando esta deu causa às fraudes contratuais               
identificadas deve limitar-se ao ressarcimento dos custos efetivamente necessários para atingir os            
objetivos da empreitada, isto é, sem incorporar o lucro. Além disso, a indenização deve abranger               
tão somente os serviços que puderem ser efetivamente aproveitados pela Eletronuclear, como as             
edificações concluídas no canteiro e de interesse para armazenamento de materiais visando a             
retomada da obra, de modo a não permitir o enriquecimento sem causa da Administração em               
detrimento do particular. Para calcular a justa indenização dos serviços efetivamente aproveitáveis,            
pode a estatal se valer, por exemplo, de notas fiscais apresentadas pela empresa, folhas de               
pagamentos de funcionários efetivamente necessários (excluídos aqueles ociosos, indevidamente         
remunerados por ‘disponibilidade’, em descompasso com o avanço da obra) e outros elementos que              
demonstrem os custos efetivos e necessários, sempre com a devida análise da pertinência e              
proporcionalidade dos custos apresentados pela construtora com o objeto efetivamente entregue.           
Pode, inclusive, a Eletronuclear se valer de perícia técnica competente e independente para             
verificar os valores envolvidos nas obras já executadas e recebidas. 

120. Também no caso de nulidade, considerando a culpa comprovada da contratada, deve ser              
executada a garantia de fiel cumprimento do contrato (art. 56 da Lei 8.666/1993), ou substituída             
por uma garantia permanente, que não necessite de renovação, assim como não deve ser              
remunerada a desmobilização de mão de obra e equipamentos do canteiro. 

121. Insta observar que a Eletronuclear noticiou recentemente a anulação do contrato NCO 223/83,              
conforme efetivado pela Diretoria Executiva e homologado pelo Conselho de Administração.           
Como consequência, as IG-P apontadas perderam o seu objeto, devendo esse fato ser comunicado à               
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, tendo em vista a natural reclassificação dos              
achados para IGC. Contudo ainda cabe à Eletronuclear, no que diz respeito às medidas saneadoras,               
a apuração do prejuízo total, objetivando a realização do encontro de contas entre (i) o que                
realmente foi executado pela empresa, e aproveitado pelo empreendimento, e (ii) o que teria              
de direito a receber, cabendo devolver a diferença à estatal. Ademais, a Eletronuclear deverá              
executar a garantia contratual pela inexecução do contrato, visando reparação dos danos            
causados pelos atos ilícitos. 

III. Oitivas 

122. Seguindo o despacho do Exmo. Ministro Relator (peça 207), foi promovida oitiva da             
Eletronuclear e da Construtora Andrade Gutierrez para que se pronunciassem a respeito das             
irregularidades III.1 e III.2 do Relatório de Auditoria (IG-P), bem como oitiva da Eletronuclear, da               
Eletrobras, do MME, do MPOG e da Casa Civil da Presidência da República, para se manifestarem                
acerca da irregularidade III.3 do Relatório de Auditoria. 
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123. Cumpre informar que, conforme explanado pela Eletronuclear, encontram-se em andamento           
os procedimentos visando determinar o valor atualizado a ser empenhado no empreendimento,            
permitindo a obtenção de novos financiamentos e até mesmo eventuais ajustes de tarifas junto aos               
órgãos competentes. Assim, as análises das oitivas do MME, MPOG, Eletrobrás e Casa Civil da               
Presidência da República, acerca da irregularidade intitulada ‘gestão temerária do empreendimento’           
serão efetuadas em momento posterior, eventualmente em processo apartado de acompanhamento,           
quando da finalização, pela Eletronuclear, dos estudos necessários para o andamento do            
empreendimento. 

124. Insta observar que constam nos autos as respostas às oitivas promovidas, às peças 206, 227,                
228, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 265, 281, 282 e 292. Desta feita, o presente processo                  
estaria, a priori, apto à realização da análise das oitivas, uma vez que todas foram apresentadas.                
Entretanto, verificam-se diversos pontos, específicos, e que tornam a análise completa dessas            
oitivas, no atual estágio do processo, bastante complexa. 

125. Segundo a Eletronuclear, em suas manifestações (peça 258), não existem no momento            
questionamentos e razões de justificativa acerca dos apontamentos efetuados pela unidade técnica,            
consubstanciados no Relatório de Auditoria. Isso porque a atual gestão não dispõe da memória dos               
ex-dirigentes afastados dos seus cargos, decorrente da operação Pripyat da Polícia Federal. 

126. Além disso, manifestaram pela oportunidade de se esperar os resultados, tanto das             
investigações em curso decorrentes da Operação Lava Jato, quanto da contratação de empresa             
independente visando a apuração dos atos e fatos que podem ou não confirmar os apontamentos               
efetuados pela unidade técnica do TCU por meio dos achados III.1 e III.2 do Relatório de Auditoria                 
do TCU. Dessa forma, restaria oportuno aguardar o deslinde desse procedimento específico da             
Eletronuclear, visando (i) apuração das responsabilidades da Andrade Gutierrez e (ii) o cálculo do              
dano estimado. 

127. Não obstante, verifica-se, nas razões de justificativa apresentadas pela Construtora Andrade            
Gutierrez, menção aos acordos de leniência junto ao MPF (em sigilo), colaborações premiadas de              
11 ex-executivos da empresa (em sigilo), acordo de leniência junto ao CADE (matéria alheia às               
obras civis, segundo a peça de defesa), e Acordo de Leniência em andamento junto à CGU (em                
sigilo), com assuntos afetos às irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria. 

128. Ademais, verifica-se que a empresa Hogan Lovells, contratada pela holding Eletrobras para             
investigação interna de possíveis irregularidades praticadas em diversas obras de suas subsidiárias,            
obteve elementos de provas referentes às irregularidades de Angra 3, cujo acesso pode em muito               
robustecer as análises ora empreendidas no presente processo e na consequente Tomada de Contas              
Especial. Além disso, a própria Eletronuclear produziu relatório interno que fundamentou a            
anulação do contrato de empreitada celebrado com a Andrade Gutierrez. 

129. Dessa forma, todos esses novos elementos deverão ser levados em consideração quando da              
continuidade da apuração das irregularidades, inclusive fraudes, e da potencial extensão dos danos             
cometidos à Eletronuclear, e que poderão, frise-se, elevar o montante de superfaturamento            
apontado preliminarmente no Relatório de Auditoria, a ser aprofundado na TCE. 

III.1. Andrade Gutierrez 

130. A Construtora Andrade Gutierrez teve a oportunidade de se manifestar, em sede de oitiva,               
acerca dos apontamentos efetuados no Relatório de Auditoria, especificamente quanto aos achados            
III.1 e III.2, conforme disposto no item ‘b’ do despacho do Exmo. Ministro Relator (peça 207) e no                 
subitem ‘c’ da instrução à peça 201. 

131. Dessa forma, apresentou, em 8/11/2016 (peça 206), memorial contendo manifestações          
preliminares ao Relatório de Auditoria da SeinfraOperações, mesmo antes da decisão proferida            
pelo Exmo. Ministro Relator, por meio do Despacho de 16/11/2016 (peça 207). Assim, essa             
manifestação, desconsiderada pelo Exmo. Ministro Relator por não fazer parte daquela fase            
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processual, será agora analisada, em sede de oitiva. 

132. Além disso, a Construtora apresentou, em 24/1/2017 (peça 253), as razões de justificativa, em              
resposta ao ofício 0488/2016-TCU/SeinfraOperações. Complementando essa manifestação seguem        
as peças 260, 261, 262, 265, 281, 282 e 292 contendo os anexos citados nas razões de justificativa. 

III.1.1. Memorial acostado à peça 206 

133. A Construtora Andrade Gutierrez, por meio de seus representantes legais, apresentou            
memorial desconexo de fase processual, mas abrangido nas suas razões de justificativa (atual             
análise), no qual tece diversas considerações acerca do relatório de auditoria, como segue. 

III.1.1.1. Análises pretéritas do TCU sobre a mesma matéria já julgada 

134. A Construtora inicia sua manifestação, por meio de seu memorial, alegando que diversos              
apontamentos contidos no relatório de auditoria necessitam ser integrados com as bases            
orçamentárias fáticas, técnicas e jurídicas consideradas na retomada das obras, e que já haviam sido               
reconhecidas pelo Plenário deste TCU. 

135. Menciona que vem mantendo contato com diversas instituições responsáveis pela condução da             
Operação Lava Jato e Radioatividade, com o objetivo de cooperar permanentemente com as             
investigações. Assim, celebrou acordo de leniência com o MPF e iniciou tratativas com a CGU.               
Além disso, 11 ex-executivos da empresa firmaram acordo de colaboração premiada com o MPF.              
Entretanto, tais investigações estariam chanceladas por sigilo em sua origem. 

136. Alega então que não caberia ao TCU empreender investigações sobre o mesmo assunto              
teoricamente tratados no âmbito dos referidos acordos de leniência. 

137. Cita que este Tribunal vinha acompanhando de maneira exaustiva a evolução das condições              
contratuais, reconhecendo os fatos supervenientes, apontando responsabilidades à ETN e eximindo           
a Andrade Gutierrez por diversos atrasos, citando os Acórdãos 2.049/2008, 1.624/2009 e            
2.663/2009, ambos do Plenário desta Corte. 

138. Informa a construtora ter ficado surpresa que a SeinfraOperações tivesse repassado pontos já              
consolidados nas decisões anteriores deste Tribunal. Assim, estranha que o TCU venha, agora,             
desconsiderar por completo os fatos e conhecimentos até então já julgados. Nesse sentido, passa a               
tecer o histórico da atuação do TCU, por meio de auditorias e decisões emanadas por esta corte de                  
contas. 

139. Assim, traz em conceito a origem do contrato e sua retomada, mediante decisão 1.685/2002-P               
(TCU), na qual ficou admitida a possibilidade jurídica da manutenção do contrato, desde que              
apresentassem preços unitários compatíveis com os de mercado e prazos definidos para a execução              
do objeto contratual. 

140. Dessa forma, menciona como a ETN prosseguiu nas análises para a definição dos preços               
contratuais, a exemplo da contratação de empresa especializada (Hochtief) para auxílio desta tarefa.             
Acrescenta que, dado aprendizado em Angra 2, a ETN possuía expertise para definição do melhor               
orçamento para Angra 3. 

141. Passa então a defesa trazer os levantamentos efetuados pelo TCU durante os anos de 2002 a                 
2007, momento em que se decidiu pela retomada das obras de Angra 3, por meio de resolução do                  
CNPE. 

142. Diante disso, esclarece que, em 2008, houve auditoria do TCU visando avaliar a renegociação               
do contrato, em que haveria a formação de um grupo de trabalho no TCU que, baseando-se no                 
projeto e experiências das obras de Angra 2, propôs uma série de ajustes no orçamento elaborado. 

143. Ato decorrente, prossegue, a Construtora e a ETN teriam efetuado a revisão do orçamento,               
apresentando os mesmos em consonância com a decisão pretérita         
(Acórdão 2.049/2008-TCU-Plenário). Segundo a Construtora, esse orçamento deveria ter sido de          
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R$ 1,578 bilhões, mas devido às renegociações com a ETN, o mesmo foi apresentado ao TCU               
como R$ 1,368 bilhões. Isso teria levado em consideração potenciais reduções e otimizações no             
quantitativo de mão de obra. 

144. Passa então a trazer os elementos verificados na auditoria realizada em 2009, por meio do TC                 
013.342/2008-0, no qual a unidade técnica havia identificado sobrepreço da ordem de R$ 300             
milhões, mas que o ministro relator teria acatado R$ 78 milhões. Alega que a unidade técnica,               
agora quando da elaboração do relatório de auditoria, teria se baseado em declarações do voto do                
ministro relator, e não do ministro revisor, que teria opinado pela inadequação de ambos os               
apontamentos (unidade técnica e ministro relator), e que impôs uma repactuação de R$ 120 milhões              
ao contrato. 

145. Destaca, então, alguns pontos importantes deste voto condutor do Acórdão 1.624/2009-P,           
dentre os quais que a avaliação procedida pelo TCU tinha o condão de verificar a adequação dos                 
preços pactuados, compatibilizando com os de mercado. Além disso, houve ressalva somente aos             
custos de mão de obra (objeto de verificação pendente). Naquela ocasião, já se mencionava que os                
projetos eram deficientes. Alega então que a minuta do Termo Aditivo foi, então, aprovada pelo               
TCU. 

146. Ademais, acrescenta, por meio de nova inspeção, o Acórdão 2.663/2009-P teria atestado a             
implementação das medidas necessárias impostas pelo acórdão pretérito, com a única ressalva para             
os custos com a mão de obra, mas que, por se tratar de obra complexa, se justificaria em um                   
primeiro momento adotar os valores constantes do orçamento na condição de se acompanhar no              
futuro tais medidas. Assim, a defesa conclui que o TCU teria aprovado o orçamento das obras civis                 
de Angra 3 por meio do seu Plenário, limitando apenas a acompanhar os preços da mão de obra,                  
que seriam objeto das fiscalizações subsequentes. 

147. A Construtora manifestou surpresa na postura da SeinfraOperações em retomar análises            
superadas, e teoricamente aprovadas pelo TCU em decisões pretéritas. Cita, como exemplo, a taxa              
de juros adotada para a composição dos preços das Gruas e Equipamentos de Grande Porte, e que o                  
atual relatório de auditoria teria passado por cima de decisões do próprio TCU. Alega que essa                
sistemática se repetiu em diversos itens de análise e que o TCU já havia reconhecido pela                
necessidade de repactuação do contrato entre a ETN e a construtora, tendo sido inclusive parte de                
uma reunião realizada com o corpo técnico do TCU em 10/4/2015. 

Análise 

148. Cumpre, inicialmente, mencionar que as análises das manifestações que dizem respeito à             
celebração de acordos de leniência entre a Construtora Andrade Gutierrez e o MPF, o CADE e/ou                
CGU/AGU serão analisadas em tópico específico, mais adiante, juntamente com as mesmas            
alegações trazidas nas razões de justificativa apresentadas pela Empresa. 

149. Observa-se que neste tópico de defesa, a manifestante contesta a postura da SeinfraOperações              
em, no relatório do Fiscobras 2016, revisitar pontos que já foram julgados anteriormente por este               
Tribunal, chegando mesmo a concluir, indevidamente, que as decisões do TCU aprovam os atos e               
fatos ocorridos, como as fraudes e superfaturamentos apontados na execução do contrato NCO             
223/83. Dessa forma, entende a construtora que não caberia alteração de posicionamento quanto             
aos julgados ocorridos no passado, sobre essa matéria. 

150. Ocorre que, conforme trouxe o Relatório de Auditoria, as premissas adotadas nas análises que               
embasaram o Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário não foram verificadas, o que era condição para as            
conclusões ali emanadas. 

151. Soma-se a isso à má fé envolvendo ex-dirigentes da Eletronuclear e da própria Construtora               
Andrade Gutierrez, conforme fartamente comprovado pelo Ministério Público Federal nas          
denúncias das operações Radioatividade e Pripyat, que tornam desprovidas de credibilidade as            
informações prestadas ao TCU, na época daquelas análises. 
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152. Vale destacar que o TCU, via de regra, realiza auditorias e inspeções sobre os processos                
administrativos formais de licitação e contratação, o que não tem o condão de ser confundido com                
o controle contínuo e a fiscalização da obra, tarefa incumbida a quem está permanentemente no               
canteiro de obras e tem a obrigação legal de fiscalizar, ou seja a Eletronuclear, nos termos do                 
art. 67 da Lei 8666/1993. As auditorias do Tribunal, por serem fundamentadas em técnicas de             
amostragem, como qualquer trabalho auditoria, não têm por finalidade aprovar um orçamento, uma             
conta ou um ato, mas sim, verificar a legalidade, regularidade e aplicação dos princípios              
constitucionais aos atos de gestão de um órgão público responsável pela guarda e aplicação de               
recursos públicos. 

153. Dessa forma, não é demais destacar jurisprudência desta própria corte de contas, em que               
entende que as auditorias realizadas não atestam a regularidade ao período ou ao objeto de               
fiscalização, conforme depreende-se no Acórdão 1001/2015-TCU-Plenário - Ministro Relator        
Benjamin Zymler: 

As auditorias realizadas pelo TCU não conferem atestado de regularidade ao período ou ao              
objeto da fiscalização, pois apresentam exames específicos realizados de acordo com o escopo             
de cada fiscalização. Julgamentos pretéritos não fazem coisa julgada administrativa em relação a             
irregularidades não identificadas, por quaisquer motivos, na auditoria apreciada e posteriormente           
verificadas em novas fiscalizações. 

154. No mesmo sentido, observa-se entendimento de que os julgamentos deste Tribunal não             
possuem o condão de fazer a coisa julgada, sendo que novos elementos podem alterar suas próprias                
conclusões. É o que trata o Acórdão 1884/2014-TCU-Plenário - Ministro Relator Augusto           
Sherman: 

Na busca da verdade material, julgamentos pretéritos não têm o condão de fazer coisa julgada e não                 
impedem que diante de novas situações se apontem falhas anteriormente não identificados por             
quaisquer motivos. 

155. Também cumpre lembrar que as deliberações emanadas por essa corte de contas não atestam a                
regularidade de atos e fatos que não foram identificados nas auditorias, conforme            
Acórdão 1989/2015-TCU-Plenário - Ministro Relator Benjamin Zymler: 

As deliberações proferidas pelo TCU em processos de auditoria não atestam a regularidade do              
objeto fiscalizado em relação a irregularidades não identificadas na auditoria. O julgamento de             
auditoria não faz coisa julgada administrativa em relação a irregularidades não identificadas. 

156. Isso porque novos elementos, coletados durante a fiscalização empreendida por esta            
SeinfraOperações, a partir dos elementos de prova das fraudes, e das trilhas de investigação de               
superfaturamento desdobradas pelas operações Radioatividade e Pipyat, alteraram sensivelmente         
todo o entendimento construído quando da prolação do Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário, que se           
calcou na presunção de boa-fé de gestores e empresa. 

157. Inicialmente, foram verificados elementos contundentes de conluio entre ex-dirigentes da           
Eletronuclear, incluindo-se seu ex-presidente, Sr. Othon Luiz Pinheiro da Silva, preso por meio da              
operação Radioatividade e condenado a 43 anos, conforme Sentença proferida pelo Exmo. Juiz de              
direito da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, cujo documento encontra-se anexado a esse                
processo (peça 139). 

158. Porém, convém trazer alguns pontos daquela sentença, para melhor esclarecer os fatos aqui              
tratados. 

159. Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público Federal (peça 139), em desfavor dos             
quinze acusados, dentre eles ex-diretores da Eletronuclear e da Construtora Andrade Gutierrez,            
atribuindo-lhes a prática dos delitos de associação criminosa, corrupção ativa e passiva (artigos             
288, 317 e 333 do Código Penal Brasileiro), lavagem de dinheiro (artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98),                 
evasão de divisas (artigos 22, parágrafo único, 2a parte, da Lei 7.492/86), fraude processual e               
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pertinência à organização criminosa (artigo 2º, §1º da Lei 12.850/13). 

160. Importa mencionar na denúncia, envolvimento do ex-presidente da Andrade Gutierrez           
Energia, conforme transcrito abaixo, muito embora a citação seja feita genericamente às obras da              
Petrobras, cujo modus operandi de pagamento de propina para obtenção de benefícios indevidos se              
replicou nos contratos da Eletronuclear: 

‘Narra o órgão ministerial que os acusados Otávio Marques e Flávio David, este na condição de                
Presidente da ANDRADE GUTIERREZ ENERGIA, portanto, responsável pelos contratos da          
empreiteira com a ELETRONUCLEAR, se reuniram diversas vezes entre 02/07/2012 e           
24/05/2013 com João Vaccari Neto, operador condenado na operação LAVAJATO por amealhar            
propinas em contratos celebrados na PETROBRAS (autos 5033630-37.2015.4.04.7000),        
possivelmente para este mesmo fim.’ 

161. Foram anexados diversos documentos comprobatórios dos atos e fatos ilícitos praticados pelos             
responsáveis acusados na denúncia. Importante mencionar a farta documentação comprobatória,          
envolvendo, inclusive, diversos acordos de leniência e colaborações premiadas, buscas e           
apreensões de documentos e informações dentre outros. 

162. Segundo o Exmo. Juiz Federal Marcelo Bretas, ‘os elementos dos autos permitem concluir              
que o esquema de corrupção foi estruturado pelos acusados antes, durante e depois das licitações da                
ELETRONUCLEAR para a construção de ANGRA 3, e consistia, em síntese, no pagamento de              
propina a servidores e agentes públicos a fim de que praticasse, omitisse e retardasse ato de ofício                 
em razão do cargo que exerciam’. 

163. Com relação aos fatos de corrupção ativa envolvendo a Construtora Andrade Gutierrez,             
segundo o MPF, os acusados, Rogério Nora, Otávio Marques, Clóvis Renato, Flávio Barra e              
Gustavo Botelho, de modo consciente e voluntário, ofereceram/prometeram vantagens indevidas ao           
ex-Presidente da Eletronuclear, Othon Luiz, para que esse praticasse, omitisse e retardasse ato de              
ofício em razão do cargo que exercia. 

164. Os denunciados teriam oferecido vantagens indevidas antes e durante, em razão das             
pactuações dos aditivos 21-L, 21-M, 21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26, 27-A e execução                 
do Contrato NCO - 223/83. Além disso, teriam feito o mesmo em relação a outros contratos junto                 
à Eletronuclear, acerca das obras de construção de Angra 3. 

165. Houve também a prática de corrupção passiva, em que os denunciados teriam sido intimados a                
pagarem propinas em troca de favores nos contratos envolvendo a construção de Angra 3. Segundo               
o relato, o acusado Othon de fato teria atuado em diversas oportunidades. Assim, a Andrade               
Gutierrez teria obtido a ‘colaboração’ do então Presidente da Eletronuclear para não criar             
embaraços aos recebimentos e à execução dos contratos de Angra 3. 

166. Assim sendo, entende-se que o contrato NCO 223/83 (obras civis de Angra 3) possui vícios                
insanáveis, visto estar envolvido em graves condutas criminosas, especialmente corrupção entre o            
ex-Presidente da Eletronuclear e a construtora Andrade Gutierrez, esta última oferecendo vantagens            
ilícitas aos gestores, visando obter, em contrapartida, vantagens financeiras nesse contrato e seus             
diversos aditivos. 

167. Cumpre, por fim, novamente relatar o disposto no tópico II.5 do Relatório de Auditoria:               
Limitações inerentes à auditoria. Nesse capítulo, mencionou-se as dificuldades e impossibilidade de            
análise de documentos necessários ao deslinde do processo, como constante do subitem 2.a) do              
Despacho do Exmo. Ministro Relator Raimundo Carreiro (peça 89 do presente processo) de            
1/10/2015, dado que não foram remetidos a este Tribunal, a tempo do fechamento da presente               
auditoria, documentos inerentes à prestação de serviços da Construtora Andrade Gutierrez para as             
obras de Angra 3, como documentos fiscais e de contabilidade da obra, a exemplo dos subcontratos                
(incluindo os valores, tarjados), requisitados com base no próprio aditivo 23 do Contrato             
NCO-223/83. 
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168. Além disso, não foi possível a análise das folhas de pagamento salarial da contratada,               
documentos que também deveriam estar disponíveis à Eletronuclear, por força de responsabilidade            
solidária com o recolhimento de tributos e contribuições sociais e trabalhistas, mas que, segundo              
resposta da Eletronuclear, não foram disponibilizados pela Construtora Andrade Gutierrez. 

169. Por fim, a principal limitação se deu em função do escopo restrito ao presente trabalho de                 
auditoria, assim como nos trabalhos anteriores, empreendidos entre os anos de 2008 e 2015.              
Importa mencionar que as auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas da União              
buscam a apreciação dos aspectos orçamentário, técnico e operacional, tendo como limite a             
abrangência dos documentos envolvidos nos procedimentos contratuais dos órgãos auditados. 

170. Assim, resta claro que tais trabalhos não possuem o condão de apurar a prática de crimes, não                  
apenas pela falta de competência legal, pertencente ao Ministério Público Federal (art. 100, 101 e              
102 da Lei 8.666/1993), mas também em virtude da ausência de instrumentos técnicos para tanto,              
em especial a quebra de sigilos (fiscal, bancário, telefônico etc.). Assim, as limitações de cada               
fiscalização estão apresentadas nos respectivos relatórios de auditoria, ao definir o escopo            
particular de cada um dos trabalhos. 

171. Verificou-se que a Operação Pripyat (Autos 0502834-85.2016.4.02.5101), por meio da qual o             
Ministério Público Federal aprofunda as investigações de corrupção iniciadas pela Operação           
Radioatividade (16ª fase de Operação Lava Jato), corrobora os indícios de graves irregularidades na              
gestão do empreendimento de Angra 3, inclusive a obstrução aos trabalhos de inspeção. 

172. Em 6/7/2016 foram cumpridos diversos mandados de prisão preventiva/temporária e de            
condução coercitiva contra os então gestores da estatal ‘com a finalidade de obter provas adicionais               
de crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro            
decorrentes de contratos da Eletronuclear’ (fonte:      
http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/noticias-r2/operacao-pripyat-desdobramento-da-la
va-jato-no-rio-aprofunda-investigacao-de-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-na-construcao-da-usin
a-de-angra-3-pela-eletronuclear). 

173. Conforme também relatado pelo MPF, ‘a investigação também contou com o apoio de              
Comissão Independente de Investigação instituída pela Eletrobras’ (e do escritório americano           
Hogan Lovells), a qual apontou ‘indevida interferência em seus trabalhos, inclusive com            
destruição de arquivos eletrônicos e influência no ânimo de testemunhas’ (grifos acrescidos).            
Assim, foi ratificado ‘o afastamento de suas funções de Luiz Soares, Edno Negrini, Luiz Messias e                
José Eduardo Costa Mattos’, além do afastamento da ‘procuradora jurídica da Eletronuclear,            
Denise Sollami, que foi alvo de pedido de condução coercitiva e busca e apreensão (...) por atuar                 
em benefício da defesa de Othon Luiz na ação penal em curso, mesmo sendo a Eletrobras assistente                 
da acusação’. 

174. Para os procuradores Lauro Coelho Junior, José Augusto Vagos e Eduardo El Hage, que               
compõem a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, ‘as investigações constataram a incrível               
audácia da organização criminosa que vitimou a Eletronuclear, sendo que, mesmo após ter sido              
alvo da Operação Radioatividade, continuou a ter influência na estatal, atrapalhando a completa             
elucidação do amplo esquema de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro’. 

175. A imprensa nacional apresenta ainda outros fatos graves na atuação dos funcionários da              
Eletronuclear, os quais, mesmo depois de afastados atuaram na obstrução ao trabalho desta equipe              
de inspeção do TCU, conforme revela o jornal Estado de São Paulo (fonte:             
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,audios-revelam-atuacao-de-ex-funcionarios-em-investi
gacao-na-eletronuclear,10000061660): 

‘As escutas mostram que, com ajuda de funcionários, Costa Mattos e Messias faziam um pente-fino               
nas respostas que seriam enviadas por suas equipes ao Tribunal de Contas da União (TCU),               
interferindo em documentos internos da estatal. O posicionamento para o TCU ocorreu em face a               
irregularidades apontadas pelo órgão na construção de Angra 3. (...Em um áudio, Costa Mattos liga               
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para um interlocutor identificado como Fred [ou Antônio Carlos Tavares Frederico - Gerente             
Técnico da GTC.T, que assina como testemunha o Aditivo 25 ao Contrato das Obras Civis,               
subordinado a José Eduardo B. Cota Mattos, então Superintendente da SC.T] (...) diz: ‘Realmente              
nós vamos montar um esquema segunda-feira lá na Logos, tá?’. Em outro áudio, acrescenta:              
‘Vamos trabalhar na Arcade Logos para tentar a gente fechar o melhor possível para o TCU’. 

Segundo as investigações, Costa Mattos teria feito um pente-fino nas respostas que seriam enviadas              
para o TCU, mesmo após seu afastamento. Todas as respostas teriam que passar pelo QG [Quartel                
general] montado na Logos com o Messias. ‘Vamos tentar montar um esquema aqui para a gente                
fazer um pente-fino nessas respostas. Agora vamos continuar fazendo ae com a melhor qualidade              
possível, porque (...) esse troço ae se não for bem respondido ae sim a gente pode ficar numa                  
situação desagradável com esses caras [Auditores do TCU], entendeu?’, diz a Fred. 

Em outra conversa, desta vez com Edson Medeiros, outro funcionário da Eletronuclear, Costa             
Mattos é questionado sobre o pente fino. Medeiros diz: ‘Parece que tem uma orientação sua para                
não passar nada para frente’. Ele responde: ‘Não, porque segunda-feira vamos fazer um filtro lá na                
Logos, entendeu?’. (...) 

(...) Após o afastamento de Costa Mattos e Messias, a relação com a Logos se mostra ‘mais                 
intensa’, segundo as investigações. Os dois teriam procurado um meio de continuar suas atividades,              
com preocupação em elaborar respostas para o TCU.’ 

176. Diante dos fatos públicos e notórios, a equipe de auditoria não poderia deixar de registrar o                 
prejuízo aos trabalhos, em função da manipulação de informações. Foi observado que várias das              
respostas aos Ofícios de Requisição à Eletronuclear, no âmbito da inspeção Fiscalis 25/2016             
(ofícios 01, 02, 09, 10 e 13), se afigurou lacônica e/ou incompleta. Como exemplos, podem ser                
mencionados os casos dos ônibus urbanos e das fôrmas de madeira, para os quais foram               
identificados preços excessivos frente ao mercado. 

177. A oportunidade de justificativa desses custos foi oferecida pelo item 25 do Ofício de               
Requisição 02, o qual solicitou o acesso à íntegra dos principais subcontratos da obra. Tal               
requisição se deu com fundamento nas subcláusulas 14.4 e 4.1.35 do Contrato NCO-223/83             
(Aditivo 23), as quais obrigam a Construtora Andrade Gutierrez a (i) submeter todas as minutas dos                
subcontratos previamente à Eletronuclear (cujas cópias deveriam estar guardadas nos processos           
administrativos de aprovação das subcontratadas), bem como (ii) se colocar sempre à disposição             
para esclarecer dúvidas acerca do processo de formação de preços contratuais. 

178. No entanto, a resposta encaminhada pela Eletronuclear à equipe apresentou apenas            
parcialmente os subcontratos, pois foram deliberadamente inseridas, pela construtora Andrade          
Gutierrez, diversas tarjas omitindo os custos unitários. Todo o exposto evidenciou um quadro de              
restrição ao livre exercício dos trabalhos de auditoria por parte dos gestores da Eletronuclear              
envolvidos nas denúncias do Ministério Público Federal. 

179. Dessa forma, em face do grave quadro de corrupção generalizada nas obras de Angra 3, resta                 
clara a possibilidade e a necessidade da revisitação, pela unidade técnica, de atos e fatos, vistos e                 
não vistos, em auditorias anteriores julgadas por essa corte de contas, não cabendo qualquer guarita               
aos argumentos preliminares da construtora Andrade Gutierrez. 

III.1.1.2. Ruptura das premissas contratuais ao longo da execução das obras 

180. Na sequência, a Construtora Andrade Gutierrez passa a trazer elementos que dizem respeito a,               
na sua visão, possível ruptura das premissas contratuais ao longo da execução das obras civis. Com                
esse intuito menciona os seguintes fatos: (i) as bases de negociações do aditivo 23 se deram com                 
ajustes ocorridos com fundamento nos projetos e experiências de Angra 2; (ii) as obras seriam               
executadas conforme as informações dispostas nas especificações técnicas, à medida que fossem            
liberadas pela ETN e revisadas pela CNEN, que deveria adotar a mesma metodologia de aprovação               
de Angra 2 (toda a licença de uma vez antes do início das obras); e (iii) o cronograma de entrega do                     
projeto de construção teria antecedência mínima de 8 semanas. Por fim, a empresa esclarece que               
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essas premissas teriam sido rompidas devido às circunstâncias supervenientes e imprevisíveis não            
imputáveis a ela. Passa então a discorrer acerca dos atrasos relacionados ao licenciamento junto à               
CNEN. Nesse bojo, alega que tanto a ETN quanto a CNEN teriam manifestado pela certeza que a                 
emissão das licenças e dos projetos não seria impedimento ao regular andamento das obras, fato               
esse narrado no Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário. Essa previsão encontrava-se inclusive na         
cláusula 5ª do contrato. 

181. Segundo a Construtora, ela teria se planejado para realização das atividades e alocação de               
recursos conforme as disposições constantes da época e com base no cronograma básico de              
construção e montagem (anexo 8.1-A do contrato). Tanto esse documento, acrescenta, quanto o             
plano de utilização da mão de obra, a previsão de utilização de equipamentos e o gráfico mensal de                  
produção de concreto, passaram a integrar o contrato nos anexos 8.3-A, 8.4-A e 8.2-A,              
respectivamente. 

182. Esclarece que, dessa forma, a Andrade Gutierrez teria feito seu planejamento com base nas               
licenças emitidas em dia, e seguindo a metodologia de aprovação como foi em Angra 2. Porém,                
essas premissas foram quebradas, uma vez que houve alteração na dinâmica de emissão das              
licenças pela CNEN (as quais passariam a ser por elevações estruturais, e não por prédio).               
Menciona que essas licenças se dariam para todos os prédios da usina, e não para os considerados                 
‘nucleares’. 

183. Alega que isso quebrou toda a sequência lógica estabelecida em seu cronograma e que, além                
disso, as licenças não teriam sido emitidas dentro da lógica de execução do empreendimento,              
alterando o calendário de liberação das licenças pela CNEN, que era distinto do considerado no               
cronograma previsto no aditivo 23. 

184. Cita a licença nuclear prevista para o prédio UJB, para o qual havia previsão da liberação da                  
licença única em dez/2009, mas que obteve a primeira licença parcial somente em dez/2012.              
Acrescenta que os atrasos nas liberações das licenças não teriam cessado no ano de 2012, como                
teria informado a SeinfraOperações, mas que esses atrasos continuaram a ocorrer até mar/2015. 

185. Alega que o próprio TCU já havia alertado a CNEN e ETN acerca da necessidade da solução                  
das pendências e atrasos na liberação dos licenciamentos, sob pena de prejudicar o andamento das               
obras (TC 007.452/2010). Naquela ocasião, a unidade técnica competente teria apontado a falta de              
entendimentos entre a ETN e a CNEN, o que teria dado atrasos de 5 meses para a licença do início                    
da construção do reator nuclear, impactando no cronograma da obra. 

186. Menciona então outro processo, o TC 000.901/2014-8, em que a unidade técnica responsável              
teria considerado, em sua primeira instrução, que existiria uma relação de causa e consequência              
entre as dificuldades com o licenciamento nuclear e o cronograma da obra. 

187. Prossegue com as suas alegações quanto aos atrasos ocasionados pela deficiência dos projetos              
fornecidos pela ETN. Nesse bojo, menciona, inicialmente, que quando da elaboração da proposta             
que deu origem ao contrato NCO 223/83, os projetos executivos de Angra 3 ainda não haviam sido                 
concluídos. Alega que essa própria premissa foi objeto de alerta do TCU. 

188. Esclarece que havia mecanismo, no contrato, em que a ETN encaminharia os projetos com               
antecedência e com os elementos necessários à compreensão dos serviços contratados, cabendo            
então à ETN a elaboração e o fornecimento dos projetos, já aprovados inclusive pela CNEN.               
Acrescenta que incumbia à construtora a verificação dos projetos buscando eventuais omissões ou             
erros (e não compatibilização dos mesmos, como mencionado no Relatório de Auditoria). Devido à              
previsão de exíguo prazo (15 dias) e diminuta quantidade de pessoal para isso, não lhe caberia                
revisão dos mesmos. Traz, então, dois excertos de cartas trocadas entre a ETN e a Construtora. 

189. Prossegue fazendo menção aos mecanismos de comunicação acerca dos projetos, como os             
Pedidos de Informações (PI), Livros de Ocorrências (LO) e ‘Design Change Notice’ (DCN),             
destinados a adequar tecnicamente os projetos fornecidos às necessidades do empreendimento.           
Alega que é normal pedidos de esclarecimentos em obras, mas desde o início esses atrasos foram                
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constantes em Angra 3. 

190. Menciona então divergências entre os desenhos, insuficiência de cálculos, qualidade,           
deficiente, ausência de detalhamento ou detalhamento ilegível, sobreposições de informações,          
interferências de estruturas distintas e não previstas etc. Esclarece que isso ensejou inúmeras             
alterações e revisões que provocaram atrasos. 

191. Alega que não se tratavam de pequenas inconsistências, mas sim, de falhas significativas.              
Alguns desenhos disponibilizados pela ETN seriam até ilegíveis. Menciona ainda diversas revisões            
efetuadas, acabando por postergar indefinidamente a possibilidade do início da prestação dos            
serviços. Exemplifica com o histórico de um desenho. Alega que até mar/2015, os 3.420 desenhos               
executivos com o status ‘liberado’ teriam gerados 15.907 documentos complementares. 

192. Traz para ilustrar, um gráfico demonstrando os desenhos emitidos por ano, juntamente com os               
DCNs, LOs e PIs, e anexa esses projetos (Anexo IX). Conclui então que há fortes evidências que a                  
ETN deixou de promover a adequada consolidação dos projetos desde sua origem. Apresenta o              
argumento de que tais modificações, que também teriam ocorrido em Angra 2, não haviam sido               
implementadas em Angra 3, redundando no erro. Para isso, mostra os números de PIs gerados em                
Angra 2 e teoricamente não incorporados em Angra 3. 

193. Reforça suas alegações, mencionando auditoria do TCU realizada em 2011 (TC            
009.944/2011-7), em que o Tribunal teria visualizado problemas com os projetos, classificando-os            
como deficientes e desatualizados. Dessa forma, acrescenta, o TCU havia determinado à ETN que              
tomasse as medidas mitigadoras, principalmente as possíveis decorrentes do acidente de Fukushima            
(Japão). Afirma que esses projetos não teriam sido atualizados até o presente momento. 

194. A Andrade Gutierrez faz o mesmo comentário com relação às subsequentes auditorias do              
TCU. Em 2012, menciona que o TCU identificou um descompasso entre o cronograma             
físico-financeiro, em que havia sido identificado que os efeitos causadores teriam sido (i) caso              
fortuito, como greves e chuvas além do previsto; (ii) atraso na execução contratual por culpa da                
contratada e (iii) atrasos nas emissões das licenças e dos projetos. 

195. Com relação aos atrasos imputados à contratada, menciona que essa questão não foi              
oportunizada à defesa, e que tais atrasos não teriam sido comprovados. Alega ainda que mesmo que                
fossem, seriam ínfimos perante à parcela dos impactos nos prazos total. Afirma que o TCU               
prolatou o Acórdão 2.401/2012-P, em que o Relator do processo teria atribuído a culpa pelos              
atrasos em grande parte por fatores alheios à responsabilidade da Andrade Gutierrez. 

196. Passa então a mencionar que a ETN não estaria cumprindo o prazo mínimo de 8 semanas para                  
a apresentação dos projetos ante o início das atividades. Sua alegação era de que tais documentos                
eram deficientes, impactando as análises da contratada. Acrescenta que embora boa parte dos             
documentos apresentados pela ETN tenham se dado em tempo hábil, não apresentavam a sequência              
construtiva da obra. 

197. Diante desses ocorridos, a Andrade Gutierrez entendia que cabia a ela repactuação do              
contrato, tendo sido formalizado, inclusive, grupo de trabalho, em 2015, para discussão do assunto,              
e que o problema persiste até o momento, dado que não foi definido. 

Análise 

198. Não procedem os argumentos descritos na manifestação da Andrade Gutierrez, no sentido de              
que os atrasos nas obras não teriam sido provocados pela contratada, mas sim por supostos               
problemas dos atrasos na elaboração dos projetos, considerados deficientes e desatualizados pela            
própria contratada. Tampouco merecem acolhida os argumentos que pugnam pelo atraso na            
liberação das licenças pela CNEN, novamente reiterados pela construtora, que alega que esses fatos              
já haviam sido inclusive relatados e julgados pelo próprio Tribunal de Contas. 

199. Conforme fartamente analisado no relatório do Fiscobras 2016, que empreendeu uma análise             
estatística com base nos controles da Superintendência de Projetos da Eletronuclear, esses            
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repetitivos argumentos não são suficientes para elidir as irregularidades apontadas. 

200. Primeiramente, conforme já descrito na análise do tópico anterior, o próprio TCU pode, sim,               
realizar novas inspeções e auditorias, sempre que novos elementos puderem modificar as            
conclusões anteriormente emanadas. E, de fato, isso ocorreu. Além disso, verificou-se que uma             
auditoria não tem o condão de aprovar as contas de uma obra, uma vez que a responsabilidade pela                  
fiscalização in loco é do órgão contratante, no caso, Eletronuclear, e que o trabalho realizado pelo                
TCU foi de natureza de auditoria de conformidade, uma espécie de ‘fotografia’, realizada em curto               
intervalo de tempo, baseada em técnicas de amostragem para seleção de serviços materialmente             
mais relevantes. 

201. Não obstante, verificou-se que o contrato em questão encontra-se eivado de vícios insanáveis              
e fraudes, conforme observado nas informações prestadas pelas Operações Lava Jato,           
Radioatividade e Pripyat, nas quais a Construtora Andrade Gutierrez é ré. Consta no âmbito das               
referidas Operações, que as obras civis de Angra 3 foram objeto de conluio entre a Construtora e                 
gestores da Eletronuclear, os quais também agiam em conluio com a projetista Engevix, por meio               
de pagamentos de propinas para obtenção de vantagens específicas pelas contratadas, seguindo o             
mesmo modus operandi do cartel que vitimou a Petrobras, e que tinha tanto a Andrade Gutierrez                
quanto a Engevix como partícipes. Não é por outro motivo que esta Corte de Contas recentemente                
declarou a Engevix inidônea para contratar com a administração pública, conforme art. 46 da             
Lei 8443/1992, em virtude das fraudes às licitações para a contratação dos projetos executivos de              
Angra 3 (Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário). 

202. Em que pese os apontamentos efetuados na manifestação da Andrade Gutierrez elencarem             
possíveis ruídos envolvendo etapas de liberação de projetos ou licenciamento nuclear, em nada             
justificam os atrasos inerentes à própria contratada, apontados com fartas evidências no Relatório             
de Auditoria. 

203. Cumpre, então, relembrar os apontamentos efetuados na inspeção pretérita, e que indicaram             
responsabilidades pelos atrasos nas obras à contratada, além da gestão fraudulenta na condução do              
contrato de obras civis. 

204. O relatório de inspeção apontou que os então gestores (e ex-gestores) da estatal e da                
Construtora Andrade Gutierrez praticaram atos ofensivos a vários princípios insculpidos no art. 37            
da Constituição Federal, provocando prejuízos ao erário. Esses apontamentos encontram-se          
evidenciados no achado III.1 (sobrepreço/superfaturamento). 

205. Foi evidenciado que não havia boa fé na relação contratual com a construtora Andrade               
Gutierrez, havendo uma intenção mútua de desviar recursos públicos, especialmente por meio de             
supostas indenizações por atrasos, o que caracterizou a chamada ‘gestão fraudulenta’ do contrato             
de obras civis (achado III.2; peça 188, p. 52-53). 

206. Muitas das irregularidades hoje identificadas foram insistentemente alertadas por esta Corte de             
Contas nas fiscalizações anuais, desde 2008, conforme minuciosamente exposto (peça 188,          
p. 53-76). Em particular, grandes prejuízos foram causados pelas alterações dos critérios de            
medição e pagamento de serviços na empreitada a preços unitários, transformando o contrato em              
uma versão ‘por administração’, por meio do pagamento por disponibilidade de recursos, sem             
vínculos com os resultados a atingir, o que é vedado por Lei (peça 188, p. 76-88). Isso se torna                
extremamente lesivo quando atrasos são embutidos na execução contratual, caracterizando o           
chamado ‘paradoxo lucro-incompetência’. Se a empresa recebe por ‘homem x mês’, a cada homem              
alocado, e para cada mês de atraso, a empresa se beneficia enormemente, gerando um franco               
desincentivo ao cumprimento de prazos e incorporando uma ineficiência inadmissível. Este foi            
exatamente o caso concreto: a empreiteira Andrade Gutierrez, juntamente com a projetista Engevix             
e os gestores da Eletronuclear então responsáveis se uniram para desviar recursos públicos,             
travestindo os aditivos em supostos ‘direitos’ pelo pagamento de serviços não entregues. Não é              
demais ressaltar que Angra 3 é praticamente uma cópia fiel de Angra 2 e, portanto, nem a projetista                  
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e nem a construtora podem alegar desconhecimento de como se executa, pois a usina existente se                
localiza no mesmo complexo nuclear, permitindo franco acesso para que sejam tiradas todas as              
dúvidas executivas. 

207. No tocante aos atrasos nas obras civis, o relatório analisou os argumentos de que a suposta                 
gênese destes estaria no processo de licenciamento nuclear da CNEN, conforme reiteradas e             
similares justificativas tanto da Eletronuclear quanto da construtora contratada. O relatório de            
inspeção também apreciou as conclusões de auditorias pretéritas, conferindo as devidas ressalvas            
ao objetivo de uma auditoria em comparação com os objetos das auditorias anteriores. 

208. Ao final de detida análise sobre as curvas de avanço na concretagem, conforme dados da                
própria estatal e da CNEN, lembrando que cabia à construtora Andrade Gutierrez propor as              
próprias metas de concretagem, houve a conclusão de que os relevantes impactos nos prazos da               
obra não poderiam ser atribuídos à CNEN, mas sim às ineficiências em decorrência de má gestão                
da própria construtora, diversas vezes reconhecida pela fiscalização da Eletronuclear (peça 188,           
p. 88-105). Como dito, por receber lucro para cada ‘homem x mês’ alocado, o atraso era               
financeiramente interessante à construtora na atual formatação do contrato (paradoxo          
lucro-incompetência). 

209. Foi evidenciado, por exemplo, que o contrato previa uma cristalina atuação da construtora na               
revisão dos projetos executivos encaminhados pela empresa Engevix, e que essa revisão não vinha              
sendo feita conforme avençado. Não é demais destacar que é de praxe no mercado de grandes obras                 
que a empresa executora dessas obras revise projetos efetuados por projetistas, não nos aspectos de               
cálculos estruturais (estimativa das cargas - permanentes a acidentais- e dimensionamento das            
peças para resisti-las), até porque era essa a verdadeira atribuição da calculista, cuja metodologia              
era verificada pela CNEN. Mas sim é praxe do mercado que a executora, partindo do projeto                
entregue, elabore croquis detalhados (esquemas isométricos, inclusive) para que os          
mestres-de-obras e os encarregados das equipes de campo, cuja gestão é de sua responsabilidade,              
transmitam as ideias claramente aos subordinados (oficiais - armadores, carpinteiros, pedreiros etc.            
- e ajudantes/serventes), para que as executem de forma fiel ao projetado. 

210. Observou-se ainda que tampouco havia boa-fé nas aparentemente intensas discussões entre a             
projetista e a construtora quanto ao nível de detalhamento dos projetos executivos, havendo, ao              
contrário, um abuso na quantidade de ‘pedidos de informações’ emitidos pela empreiteira, o que              
não se coadunava com a alegada expertise técnica da construtora Andrade Gutierrez que justificou              
a retomada do contrato em 2009 (peça 188, p. 105-117). Há que se ressaltar que a construtora               
manteve uma equipe mínima no canteiro, com remuneração por meio de sucessivos aditivos,             
durante mais de duas décadas, acompanhando, portanto, toda a construção da usina nuclear             
‘gêmea’ de Angra 2. 

211. Não há como deixar de reconhecer que a contratada ainda se beneficiava financeiramente              
desses atrasos, em virtude do pagamento por permanência de mão de obra e equipamentos              
(paradoxo lucro-incompetência), situação por si só ilegal, mas que foi agravada pela cooptação e              
consequente leniência dos então gestores da estatal (peça 188, p. 117-129). 

212. Nesse aspecto, vale lembrar que tanto Engevix quanto Andrade Gutierrez integravam o grupo              
de 16 empresas, auto-apelidado de ‘clube’, que fraudaram diversas licitações da Petrobras durante             
mais de uma década, conforme desnudado pela Operação Lava Jato. Ademais, pertenciam a esse              
rol todas as outras seis empresas que formaram o consórcio Angramon, juntamente com a Andrade               
Gutierrez, após a fraude praticada pelo grupo nas licitações dos pacotes eletromecânicos 1 e 2 da                
usina, conforme tratado no TC 016.991/2015-0. A referida fraude resultou na anulação do contrato              
pela Eletronuclear, após regular processo interno de investigação, que respeitou a ampla defesa e o               
contraditório. 

213. Oportuno mencionar aqui jurisprudência do STJ a qual afirma ser idônea a denúncia que               
narra crime de autoria coletiva, mesmo sem a particularização das condutas dos agentes, mas que               
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permite o exercício da ampla defesa: 

‘É idônea a denúncia que narra crime de autoria coletiva, sem a particularização das condutas dos                
agentes, mas que permite o exercício da ampla defesa.’ 

(excerto de ementa no HC 111.215/SP, STJ, Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora            
Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 06/02/2009, DJe 13/04/2009) e 

(excerto de ementa no RHC 16.244/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em              
01/07/2008, DJe 18/08/2008). 

‘Em faltando à Acusação Pública, no ensejo do oferecimento da denúncia, elementos bastantes ao              
rigoroso atendimento do seu estatuto legal, como por vezes ocorre nos casos de concurso de               
agentes, é válida a imputação do fato-crime sem a particularização das condutas dos agentes,              
co-autores e partícipes, até porque a lei processual penal admite que as suas omissões possam ser                
supridas a todo tempo antes da sentença final (Código de Processo Penal, artigo 569).’ 

(excerto de ementa no RHC 18.257/PE, STJ, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma,             
julgado em 25/09/2007, DJ 29/10/2007). 

‘Não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de rigor em detalhar as condutas                 
individuais dos envolvidos, pois, admite a jurisprudência, nos chamados crimes coletivos ou            
societários, como suficiente a mera descrição genérica, calcada, todavia, em fatos, com remessa da              
eventual pormenorização para a instrução criminal.’ 

(excerto de ementa no HC 6.077/AM, STJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma,             
julgado em 06/10/1997, DJ 20/10/1997). 

214. Por fim, cabe ressaltar novamente que as conclusões da equipe se coadunam com o               
posicionamento da Agência Reguladora (Aneel), que não acolheu o pleito de excludente de             
responsabilidade da Eletronuclear (empreendedor) quanto aos atrasos da obra, provocados pelas           
empresas projetista e construtora, em solidariedade, ressaltando seus graves impactos no           
fornecimento de energia para cumprimento do contrato de venda já assinado junto à Câmara de               
Comercialização (peça 188, p. 99-100 e 129-131). 

215. Dessa forma, verifica-se que os argumentos preliminares trazidos aos autos nas razões de              
justificativa da Construtora Andrade Gutierrez, por meio de seus representantes legais, não elidem             
as irregularidades apuradas, não eximem a Construtora de suas responsabilidades perante a            
contratante Eletronuclear, e não justificam, tampouco, sua culpa nos atrasos observados nas obras             
de Angra 3, o que trouxe vultosos prejuízos ao erário. 

III.1.1.3. Suspensão das obras e necessidade de repactuação do contrato 

216. No último tópico de argumentos apresentados em seu memorando, a Construtora Andrade             
Gutierrez passa a discorrer acerca da legítima suspensão das obras e das suas tentativas frustradas               
em repactuar o contrato, diante de supostas rupturas das premissas contratuais, as quais são              
atribuídas à contratante Eletronuclear (ETN). 

217. Alega a construtora que essa paralisação não se deu sem o devido amparo legal ou contratual.                 
Devido ao que classifica como contratempos na execução das obras, a Construtora argumenta que              
sempre alertava à ETN pela necessidade de se adotar providências, o que se deu, em um primeiro                 
momento, no Aditivo 25. Acrescenta que mesmo assim a ETN não tomou as devidas providências               
para o regular andamento das obras. Anexa, então, estudos técnicos (anexo XVI) demonstrando os              
impactos sofridos pelos (i) atrasos na emissão das licenças pela CNEN; e (ii) problemas com os                
projetos da Engevix, fato que impactou o cronograma da obra, na sua visão. Informa que a própria                 
ETN, em 2013, havia reconhecido parte das adversidades, argumentando que o contrato não             
necessitaria apenas de uma revisão de preços, mas também de novos critérios e condições de eficaz                
execução, pois já estaria descaracterizado de suas condições originais (nas palavras da ETN,             
segundo a construtora). 
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218. Dessa forma, prossegue, a Andrade Gutierrez teria valido de seus direitos em suspender a               
execução contratual, até que essas pendências fossem solucionadas, apresentando, como          
comprovante, um resumo dessa comunicação de suspensão (unilateral) das obras à ETN, bem como              
um relato de que todos esses assuntos estão relacionados nos registros de obra. 

219. Esclarece que naquela época, além da inexistência de projetos suficientes à conclusão do              
escopo contratual, sequer havia cronograma aprovado que fosse compatível com as áreas            
efetivamente licenciadas. Assim, com base no art. 78, XVI, da Lei 8.666/93, suspendeu           
unilateralmente a execução contratual. Traz também doutrina de Marçal Justen Filho acerca do             
tema. 

220. Menciona que, mesmo retomando as obras, a renegociação foi por diversas vezes postergada.              
Acrescenta que, em 4/2/2015, houve determinação da ETN para diminuição do ritmo das obras,              
agora motivado pela falta de recursos da Eletronuclear. 

221. Alega que houve, então, uma reunião, em 16/5/2015, na sede do TCU, justamente para dar                
andamento às tratativas para a repactuação do contrato. Naquela ocasião, segundo a versão             
apresentada pela construtora, pois nenhuma ata assinada por servidores do TCU foi apresentada,             
teria havia um suposto ‘acordo’ para que a Andrade Gutierrez fosse, em atendimento à ETN,               
atualizar as questões postas na correspondência de set/2014 supracitada, dividindo-as em dois            
momentos: (i) reequilíbrio contratual e (ii) repactuação para serviços futuros. Nesse caso,            
supostamente a Andrade Gutierrez teria apresentado os estudos indicando os motivos que levaram             
ao rompimento das condições inicialmente pactuadas. Contudo, na versão da construtora, a ETN,             
sem realizar as análises, ordenou que fosse suspensa a execução contratual por ausência de recursos               
financeiros. 

222. Afirma, por fim, que, ante aos fatos narrados, as conclusões da SeinfraOperações precisariam              
ser mescladas com o histórico acima tecido, que afastariam as irregularidades apontadas. 

Análise 

223. Mais uma vez a empreiteira Andrade Gutierrez não esclareceu os problemas suscitados e os               
fatos ocorridos. Esses assuntos sobre a regularidade ou não dos pleitos associados a atrasos nas               
obras já foram integralmente tratados pela equipe de auditoria quando da confecção do Relatório.              
Para isso, a equipe, quando da realização da inspeção, considerou, além de todos os novos               
elementos coletados, todos os processos anteriores do Tribunal nos quais constam os referidos             
assuntos. Seguem, novamente, algumas considerações a respeito. 

224. Primeiramente, cumpre novamente informar acerca do ambiente de conluio e fraudes            
generalizadas vivenciado nas obras de construção de Angra 3, especialmente entre ex-dirigentes da             
Eletronuclear e executivos da Construtora Andrade Gutierrez, mas também abarcando concertações           
com a empresa projetista Engevix, recém declarada inidônea por esta Corte de Contas, conforme já               
registrado. Tais práticas se sobrepõem aos aparentes diálogos entre as partes durante a execução do               
contrato, uma vez que mostram que os atos praticados são eivados de vícios e fraudes, estando                
irremediavelmente maculados e, portanto, não representando fidedignamente os interesses da          
estatal Eletronuclear e tampouco da sociedade, que é a maior vítima de todo esse esquema de                
corrupção generalizada identificado pelas Operações Lava Jato, Radioatividade, Pripyat e, mais           
recentemente, Irmandade. 

225. No contexto dessa última operação, Irmandade, cabe registrar que a imprensa nacional deu              
ampla divulgação a recente depoimento (9/8/2017) dos empresários Adir e Samir Assad ao Exmo.              
Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, que confessaram participação               
como operadores no esquema de corrupção envolvendo as obras de Angra 3 e a empreiteira               
Andrade Gutierrez, entre 2008 e 2012, admitindo superfaturamentos e lavagem de dinheiro por             
meio de recebimento de pagamentos por serviços não realizados. Segundo o depoimento, apenas o              
operador Adir Assad admitiu ter movimentado R$ 1,7 bilhão em propina, sendo que o valor              
investigado na operação Irmandade é de cerca de R$ 300 milhões, mesma ordem de grandeza do               
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superfaturamento estimado pelo relatório do Fiscobras 2016. 

226. Não obstante a argumentação apresentada pela empreiteira no sentido de que haveria um              
suposto reconhecimento da própria Eletronuclear de parte dos atrasos não poderia ser atribuída à              
construtora, o relatório de auditoria discorreu acerca dos robustos indícios de fraudes diversas na              
execução do contrato das obras civis, quer por meio de (i) adoção de regime de execução ilegal                 
(pagamentos ‘por administração’ e não pela empreitada), quer por (ii) descumprimento reiterado de             
metas de produção e provocação de atrasos injustificáveis nas obras e serviços, quer por (iii)               
deficiências na qualidade/capacitação da mão de obra adotada em campo, e quer pela (iv)              
ineficiência da empresa em realizar a obra com zelo e no prazo estabelecido, dada sua expertise                
quando da sua contratação, descumprindo, inclusive, cláusulas contratuais sem ter sido jamais            
penalizada por isso. Soma-se a essas principais irregularidades o ambiente de conluio envolvendo a              
administração das obras a cargo de gestores da Eletronuclear e a Construtora Andrade Gutierrez. 

227. Ademais, os documentos apresentados pela empreiteira, nas diversas oportunidades desde a            
retomada do contrato, nos quais supostamente se expõe possíveis rupturas de cláusulas contratuais             
pela ETN, o que em tese ensejaria repactuação do contrato, não foram objetivos e, portanto, não                
trouxeram elementos mínimos para permitir concluir por uma negociação de repactuação contratual            
em prol da construtora, em momento algum, até a suspensão unilateral das obras pela construtora,               
em meados de 2014. Aliado a isso, os atrasos flagrantemente conferiam vantagens indevidas à              
empreiteira, que, além de não ser penalizada pelas multas, auferia lucros exorbitantes por             
permanência de pessoal no canteiro de obras, em prejuízo da Administração Pública. 

228. Não é demais ressaltar que uma repactuação contratual deve ser devidamente embasada, tanto              
tecnicamente quanto juridicamente, para que seja considerada em conformidade com a Lei. A             
alegação genérica da existência de atrasos diversos, independente da culpa, não exime a contratada              
do perfeito detalhamento dos motivadores e dos custos reais envolvidos, com vistas a suportar              
minimamente o alegado desequilíbrio sofrido. 

229. Quando se fala em desequilíbrio econômico-financeiro, conforme expressamente disposto na           
alínea ‘d’ do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, verifica-se que todos os preços do contrato                
devem ser analisados e não somente as parcelas em que a contratada se sente teoricamente lesada. 

230. É o que dispõe a jurisprudência deste Tribunal. Assim, o instituto do reequilíbrio              
econômico-financeiro de contrato, alegado diversas vezes como sendo necessário pela Construtora           
Andrade Gutierrez, deve estar lastreado em documentação idônea que comprove, de forma            
inequívoca, que a alteração dos custos dos insumos do contrato no mercado tenha sido de tal ordem                 
que inviabilize sua execução. Além disso, deve a alteração ter sido causada pela ocorrência de uma                
das hipóteses previstas expressamente no art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/1993            
(Acórdão 12.460/2016-TCU-Segunda Câmara). Assim, para que o contrato de empreitada não se           
transforme em um contrato ‘por administração’, remunerando cada custo supostamente incorrido,           
deve-se sopesar não apenas os eventuais atrasos que seriam de responsabilidade da Eletronuclear,             
mas também eventuais ganhos obtidos pela Construtora quando da compra em grande escala de              
aço, por exemplo. 

231. Adicionalmente, mesmo sem óbice à eventual concessão de reequilíbrio econômico-financeiro           
visando à revisão (ou recomposição) de preços de itens isolados, com fundamento no art. 65, inciso               
II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/1993, e desde que limitado aos 25% da Lei, verifica-se que devem estar                 
presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis e o impacto acentuado na              
relação contratual (teoria da imprevisão); e que haja análise demonstrativa acerca do            
comportamento dos demais insumos relevantes que possam impactar o valor do contrato            
(Acórdão 1.604/2015-TCU-Plenário). 

232. Não obstante, para uma ampla repactuação do contrato, devem ser revisitados todos os              
serviço, insumos e produtividades, o que não foi apresentado pela Construtora em nenhum             
momento, não justificando a suspensão das atividades ao longo do ano de 2014. Isso por si só                 
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demonstra extrema má fé da empreiteira na condução o referido contrato. 

233. Em outras palavras, caso as alterações sejam de tal monta que descaracterizem o contrato, este                
deverá ser anulado, por vício insanáveis, em virtude de não representar mais o objeto licitado, seja                
em face das alterações nas especificações técnicas, nos prazos de conclusão e/ou no preço final.               
Quando as alterações são muito relevantes, é flagrante a ofensa ao art. 8º da Lei 8666/1993 (a               
programação das obras deve respeitar os prazos e o custo final para sua execução), e a                
consequência dessa ilegalidade é mais do que previsível: a obra inacabada, com risco de perdas de                
todo o recurso investido, conforme no caso concreto. 

234. Além de todo o exposto, o inciso XVI do Art. 78 da Lei 8.666/1993, que a Construtora                
Andrade Gutierrez usou como justificativa jurídica para a suspensão do contrato, não se enquadra              
na categoria suspensão, mas sim, de rescisão contratual. Naquela ocasião, não se discutia a eventual               
ausência de liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a execução da obra,                 
mas sim, a possível necessidade/legalidade de repactuação (não demonstrada) devido às supostas            
interferências no contrato de eventos pretéritos, conforme alegada pela empresa. Dessa forma, não             
se justifica a suspensão unilateral, por quase seis meses, efetuada pela Construtora Andrade             
Gutierrez, justamente no momento em que todos os projetos estavam 100% liberados pela CNEN              
(ainda que a obra estivesse na metade da execução física). 

235. Inclusive, cabe registrar que este tópico já foi também objeto de análise em inspeção anterior,                
no ano de 2015, realizada por este Tribunal (peça 85). 

III.1.2. Dos Acordos de Leniência 

236. A empresa inicia suas ‘razões de justificativa’ tecendo comentários acerca do histórico da              
empresa e de sua relação com as investigações na Operação Lava Jato (OLJ) da Polícia Federal. 

237. Nessa linha, afirma que a Andrade Gutierrez vem mantendo contato com as diversas              
instituições responsáveis pela condução das apurações dos fatos relacionados à OLJ e            
Radioatividade, com o objetivo de cooperar com essas investigações (segundo a defesa). Menciona             
então que (i) celebrou acordo de leniência com o MPF, prevendo, dentre outros, pagamento de               
multa de R$ 1 bilhão (o acordo de leniência é sigiloso, mas teria sido homologado pelo juízo                
competente e pela câmara de revisão do MPF); (ii) 11 executivos da empresa teriam firmado               
acordos de colaboração premiada, também sigilosos; (iii) iniciou tratativas com a CGU para novo              
acordo à luz da Lei Anticorrupção (também sigiloso) e (iv) celebrou recentemente três acordos de              
leniência com o CADE, mas que não teriam identidade temática com a questão tratada nos autos. 

238. Informa que, devido ao sigilo imposto naqueles processos de outros órgãos, não pode fornecer               
detalhes, no momento, inclusive sobre fatos relacionados com as obras civis de Angra 3. Alega que                
seria necessário, no presente processo, que o TCU leve em consideração tais fatos. 

239. Assim, solicita que essa Corte leve em consideração o princípio da razoabilidade, citando              
doutrina que prevê a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições                
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública. 

Análise 

240. Cumpre observar, de plano, que o fato de a Construtora Andrade Gutierrez ter declarado que                
(i) está em conversas visando Acordo de Leniência junto com a CGU, que (ii) tenha firmado acordo                 
de leniência com o MPF e que (iii) seus ex-executivos tenham firmados acordos de colaboração               
premiada com a Justiça, só confirma as práticas das condutas ilícitas efetuadas pela Construtora e               
por seus ex-dirigentes contra a Administração Pública. 

241. Nenhum elemento foi trazido aos autos, alegado pelo sigilo das investigações e das conduções               
dos respectivos processos de acordos de leniência ou colaborações premiadas. Assim, essas            
declarações não alteram, sobremaneira, qualquer conclusão a que se chegou no Relatório de             
Auditoria acerca das gravíssimas irregularidades pelas quais a Andrade Gutierrez tem participação            
e responsabilidade direta. 
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242. Nesse sentido é importante lembrar o que traz a Lei 12.846/2013 (intitulada Lei Anticorrupção             
- LAC). Essa legislação, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas              
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, dispõe em seu               
artigo 2º que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos           
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos na Lei, praticados em seu interesse ou benefício,               
exclusivo ou não. Além disso, essa responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a             
responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural,            
autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 

243. Pois bem, os acordos de leniência ou de colaboração premiada possibilitam atenuações nas              
sanções aplicadas em virtude da prática de atos ilícitos. Porém, o artigo 5º, § 3º da mesma                 
Lei dispõe que ‘§ 3o A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer               
hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado’. 

244. Dessa forma, os danos ao erário, que são o principal objeto do presente processo neste                
Tribunal de Contas, não se confundem com os demais atos ilícitos que poderiam estar sendo objeto                
de acordo de leniência junto à CGU ou ao MPF, e deverão ser reparados, integralmente, aos cofres                 
públicos, nos exatos termos da Constituição Federal, da Lei 8443/1992 e da LAC. 

245. Em que pese a empresa estar possivelmente firmando compromissos de colaborar com as              
investigações objeto das inúmeras infrações legais cometidas, e descobertas, em parte, por meio da              
Operação Lava Jato, não se deve perder de vista a reparação do dano causado por esses atos ilícitos,                  
que, em parte, estão sendo apurados em fiscalizações deste Tribunal desde 2009. 

246. Ademais, a expectativa ante uma colaboração efetiva é a de que se obtenham novas evidências                
para os apontamentos do TCU, que a propósito prescindem de qualquer aval vindo de tratativas               
pactuadas em tais acordos. Assim foi disposto no Acórdão 483/2017-TCU-Plenário (montagem          
eletromecânica de Angra 3), cujo entendimento foi seguido por decisões posteriores em casos             
similares, tais como os Acórdãos 632, 1083 e 1348/20017-TCU-Plenário (este último referente aos             
projetos executivos de Angra 3, condenando a projetista Engevix à inidoneidade, por 5 anos). 

247. Logo, não deve prosperar a alegação da Andrade Gutierres quanto a celebração de eventuais               
acordos de leniência para negar ao TCU, mediante o princípio da razoabilidade, fatos ou              
documentos que se façam necessários nas apurações em curso no presente processo. 

III.1.3. Contraditório e Ampla Defesa 

248. A Construtora Andrade Gutierrez segue, em suas razões de justificativa, criticando a postura              
do Tribunal, no tocante aos prazos processuais para sua defesa, alegando seu cerceamento e              
restringindo o contraditório e a ampla defesa. 

249. Menciona, inicialmente, que fora concedido prazo de 15 dias para manifestação acerca do              
Relatório de Fiscalização 25/2016, porém, dada a complexidade dos apontamentos efetuados,           
verificou que esse prazo era exíguo, o que demandaria mais tempo para a elaboração de sua defesa.                 
Além disso, alega que alguns documentos, como as atas de reunião citadas no relatório de               
auditoria, não se encontravam no processo e foram disponibilizadas somente 5 dias antes do fim do                
prazo de apresentação de sua defesa. 

250. Esclarece, então, que solicitou prorrogação de prazo por mais 90 dias, prazo esse teoricamente               
concordado pela unidade técnica, visando dar maior efetividade aos princípios constitucionais do            
contraditório e da ampla defesa, mas que foi rejeitado pelo Exmo. Ministro Relator, que concedeu               
apenas mais 45 dias para o feito. Diante disso, teria feito pedido de reconsideração quanto ao prazo                 
originalmente solicitado, dando elementos que indicariam a necessidade da concessão dessa           
prorrogação. Acrescenta que esse pedido não foi apreciado a tempo pelo Gabinete do Exmo.              
Ministro, configurando, mais uma vez, restrição sofrida pela Construtora em sua oportunidade de             
defesa. 

251. Nesse diapasão, traz jurisprudência do STF, no sentido do entendimento no tocante aos              
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princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como acerca de julgamento de              
mandado de segurança no mesmo sentido. Apresenta para tal propósito a súmula vinculante 3 do               
STF, no qual menciona que nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla                
defesa quando da decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que              
beneficie o interessado. 

252. Conclui afirmando que a ausência de um prazo razoável de manifestação configurou violação              
à necessária garantia do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, acrescenta, visando cumprir              
os prazos, a construtora apresentou as suas razões de justificativa, valendo-se do disposto no              
art. 160 do RITCU para complementações posteriores. 

Análise 

253. Com relação aos prazos regimentais acerca de etapas processuais, verifica-se, inicialmente,            
tratar-se ainda de oitiva, medida saneadora visando esclarecimentos acerca de irregularidade           
constatada em processo de auditoria, e classificada como IG-P. Essa oitiva, constante do ofício              
0488/2016-TCU/SeinfraOperações, de 18/11/2016, deu prazo regimental de 15 (quinze) dias,          
conforme art. 250, V, do RITCU, para que a Construtora se manifestasse acerca dos indícios de               
irregularidades apontados no Relatório de Auditoria e que diziam respeito ao contrato NCO 223/83              
(Obras Civis), cujo aditivo 23 para retomada foi assinado em setembro/2009. 

254. Esse dispositivo normativo, constante da Subseção I (Disposições Gerais sobre a Fiscalização             
de Atos e Contratos) da Seção V (Objeto da Fiscalização), dispõe que o relator ou o Tribunal, ao                  
apreciar processo relativo à fiscalização de atos e contratos, determinará a oitiva da entidade              
fiscalizada e do terceiro interessado para, no prazo de quinze dias, manifestarem-se sobre fatos que               
possam resultar em decisão do Tribunal no sentido de desconstituir ato ou processo administrativo              
ou alterar contrato em seu desfavor. 

255. Verifica-se, então, que o prazo inicial estabelecido de 15 dias e constante do ofício               
supramencionado foi estabelecido segundo o Regimento Interno do TCU. 

256. Não obstante, verifica-se Despacho do Exmo. Ministro Relator (peça 252) de 19/1/2017, no             
qual rejeita a concessão de nova prorrogação de prazo efetuada pela Construtora Andrade             
Gutierrez. Nesse despacho, o Exmo. Ministro Relator estabelece que, dada urgência de se decidir              
este processo, que possui classificação de IG-P, aliado ao fato de já ter dado prazo adicional de 45                  
dias além do prazo regimental de 15 dias, não se deveria à Construtora o direito de nova                 
prorrogação de prazo. 

257. Adicionalmente pode-se mencionar a Resolução TCU 280/2016 que disciplina a execução do             
plano de fiscalização de obras pelo TCU para atendimento ao que dispõe as sucessivas Leis de                
Diretrizes Orçamentárias. O artigo 22º desse normativo estabelece que a unidade técnica, diante da              
ocorrência de irregularidades graves que ensejem o controle corretivo de atos e contratos, proporá              
ao relator a oitiva da entidade fiscalizada e do terceiro interessado para, no prazo de 15 (quinze)                 
dias, manifestarem sobre fatos que possam resultar em decisão do TCU no sentido de desconstituir               
ato ou processo administrativo, remetendo ao art. 250 do RITCU, já mencionado acima. 

258. Dessa forma, observa-se que foram cumpridas, legalmente, todas as etapas do Regimento             
Interno do TCU e de normativo referente aos procedimentos específicos para fiscalizações de             
Obras com classificação de IG-P, fato esse que afasta os argumentos apontados pela defesa da               
construtora Andrade Gutierrez. 

259. Não é demais ressaltar que logo após a inserção do Relatório de Auditoria (peça 188), bem                
como todos os anexos citados nesse mesmo relatório de auditoria (peças anteriores à de n.188),               
visualiza-se o Termo de Recebimento de Cópia das peças 137 à 191 dos autos (peça 194),               
efetuados pelo Escritório Aroeira Salles, por meio de Ana Cubas Carolina Yousef. 

260. Trata-se de ciência, com cópia de todas peças relacionadas à essa auditoria, em 14/9/2016.               
Dessa forma, verifica-se que, antes mesmo do recebimento do ofício          
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0488/2016-TCU/SeinfraOperações, de 18/11/2016 (peça 208), recebido em 22/11/2016 (peça 216),        
transcorreu-se o período de 69 dias, em que a Construtora Andrade Gutierrez, por meio de seu                
representante legal devidamente constituído nos autos, tomou ciência de todo o conteúdo constante             
da Inspeção realizada. 

261. Assim, verifica-se que, aliado aos 15 dias originalmente concedidos por meio do Ofício              
0488/2016-TCU/SeinfraOperações, mais os 45 dias de prorrogação de prazo, a Construtora           
Andrade Gutierrez teve um prazo de aproximadamente 129 dias para apresentação de suas razões              
de justificativa, prazo este muito superior ao prazo regimental de 15 dias. 

262. Dessa forma, diante deste extenso e excepcional prazo, não há como, em hipótese alguma,               
recepcionar a tese de cerceamento de defesa via ausência de contraditório ou ampla defesa, como               
alegado pela Construtora em suas razões de justificativa. 

263. Com relação às atas de reunião da diretoria executiva e do conselho de administração da                
Eletronuclear, verifica-se que, embora disponibilizadas por meio da peça 249 dos autos, tratam-se            
de documentos internos da Eletronuclear, e que não possuem relação com as irregularidades             
identificadas no Relatório de Auditoria. 

264. Essa conclusão se deu, inclusive, por meio de pronunciamento da unidade técnica (peça 250)              
de 18/1/2017, no qual o Secretário mencionou que os documentos ora solicitados seriam             
relacionados às atas da 1297ª reunião da diretoria executiva e da 341ª reunião do conselho de                
administração da estatal, sendo que a primeira teria abordado (no que diz respeito à Andrade               
Gutierrez) apresentação de relatório sobre pleitos encaminhados pela Construtora à Eletronuclear.           
Frise-se, pleitos efetuados pela Construtora Andrade Gutierrez, portanto, de pleno conhecimento (e            
autoria). A segunda seria discussão acerca das palavras do então conselheiro e diretor-presidente da              
Eletronuclear, no sentido de que o assunto relativo à extinção da avença com a Andrade Gutierrez                
deveria ser abordado o mais breve possível pelo colegiado. 

265. Assim, muito embora essas atas de reunião tenham sido citadas no Relatório de Auditoria, em                
nada afetam os apontamentos efetuados naquele relatório, tampouco a ausência do conhecimento            
de seu conteúdo interfere ou cerceia a defesa da Construtora. 

266. Por fim, cumpre mencionar que, com relação às demais fiscalizações pretéritas efetuadas pelo              
TCU, e que tangenciam a matéria constante dos autos, verifica-se tratar de assunto já discutido com                
a própria Construtora, cujas etapas processuais eram de pleno conhecimento da empreiteira. Desta             
forma, não há o que se falar na necessidade da revisão de todos os fatos e documentos lá tratados,                   
agora, nesse processo, como tentativa de justificar acréscimo de prazo para sua defesa, medida que               
se configura meramente protelatória. 

III.1.4. Premissas indissociáveis da análise do contrato 

267. A Construtora Andrade Gutierrez passa então a tecer comentários acerca das supostas             
premissas indissociáveis da análise do contrato. Trata-se de um complemento às informações e             
alegações constantes do memorial apresentado pela Construtora (peça 206), já analisado em tópico            
específico na presente instrução. 

268. Com relação aos elementos novos trazidos nessas razões de justificativa, apresenta um estudo,              
dito conservador, dos cronogramas previsto versus real. Assim, esse estudo apontaria supostos            
atrasos de 34 meses apenas nos projetos de armação dos edifícios nucleares UJA e UJB,               
considerando, para isso, as datas previstas e realizadas da entrega dos projetos destes edifícios. 

269. Cita então as premissas adotadas nesse estudo, em que se partiu do cronograma executivo               
geral da Eletronuclear, sobrepondo, para cada serviço, a data prevista de realização e a data               
possível com a disponibilização dos projetos e licenças, como as nucleares. Menciona,            
adicionalmente, que esse estudo teria sido efetuado somente para o caminho crítico da obra              
(edifício do reator) na disciplina de estrutura de concreto. Por fim, alega que esse estudo teria sido                 
conservador por considerar apenas a disciplina ‘armação’ e que se fossem considerar os projetos de               

34 
 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.651/2015-7 
 

forma, esses atrasos seriam maiores. 

270. Acrescenta que o cronograma adotado já contemplaria um atraso inicial devido à demora na               
emissão da primeira licença da CNEN. Alega também, novamente, a suposta omissão da ETN no               
tocante à revisão e atualização do cronograma devido aos atrasos constatados em campo, que se               
fossem considerados, somariam mais 11 meses (totalizando 45 meses de atraso). 

271. Enfatiza que esses atrasos, que teriam sido imputados somente nas atividades relativas aos              
projetos, levaram em consideração a sequência construtiva prevista no cronograma executivo geral            
fornecido pela ETN, evitando a duplicidade de impactos neste mesmo cronograma. 

272. Passa então a tecer comentários acerca do critério de remuneração contratual, o qual teria sido                
alterado já no início da primeira ordem de serviço emitida. Desta forma, alega que, embora a                
Eletronuclear não tivesse realizado análise dos impactos dos prazos, resolveu limitar os            
quantitativos de mão de obra indireta àqueles previstos no seu histograma que integrou o TA. 23.                
Esclarece que essa mesma quantidade de pessoal havia sido prejudicada diante dos atrasos devidos              
aos projetos e licenciamento da CNEN e que a ETN estaria então glosando quantitativo de pessoal                
que ultrapassava o histograma de mão de obra indireta, chegando a afirmar que os excedentes não                
aprovados seriam de responsabilidade da contratada. 

273. Menciona que o histograma contratual teria sido mantido inalterado pela ETN, notadamente             
como referencial para a remuneração da mão de obra da Andrade Gutierrez, independentemente             
das quantidades totais de serviços efetivamente executados. Acrescenta que ocorriam, então, glosas            
trimestrais sempre que o valor medido em relação à MOI superasse 5% dos valores efetivamente               
pagos pela Andrade Gutierrez e comprovados com as folhas de pagamento, acrescidos do BDI e               
que isso teria se repetido para os custos indiretos da mão de obra direta. Afirma que a toda essa                   
situação deve-se somar a desordem ocorrida no desenvolvimento das obras, provocado pelo atraso             
dos projetos e das licenças. 

274. Assim, informa, como as medições ficariam restritas aos referenciais das quantidades            
registradas no histograma de mão de obra do contrato, todos os serviços medidos por preços               
unitários que cobririam os custos com mão de obra (direta e indireta) não levariam em conta a mão                  
de obra excedente, inclusive colocada para fazer frente às necessidades da obra. Traz então alguns               
procedimentos adotados pela ETN visando limitação da remuneração da Andrade Gutierrez. 

275. Esclarece que a Construtora, por sua vez, quando da revisão desses procedimentos, teria              
notificado à ETN que as glosas seriam irregulares, não previstas na legislação nem no contrato.               
Apresenta, para tanto, o item 7.3 do contrato, acerca de critério de medição e pagamento. 

276. Menciona, ainda, que esse procedimento nem mesmo se alinharia com as considerações             
emanadas pelo TCU, que sempre externaram que a mão de obra do contrato deveria ser               
frequentemente reavaliada, dada singularidade desse contrato. Acrescenta que essas alterações          
nunca teriam sido discutidas ou avaliadas em conjunto com a construtora. Apresenta então o              
disposto na Lei 8.666/93, acerca das hipóteses de alteração unilateral do contrato, concluindo que             
essas alterações promovidas pela ETN afrontariam o regime jurídico de contratos administrativos. 

277. Alega então que a Unidade Técnica teria desconsiderado todas essas glosas quando de suas               
análises empreendidas no Relatório de Auditoria. 

278. A construtora passa então às conclusões acerca das consequências dessas premissas ocorridas             
no contrato NCO 223/83. 

279. Dessa forma, conclui que há evidências substanciais de que o atraso da ETN na entrega de                 
apenas 1 tipo de projeto (armação) foi responsável por um impacto de 3 anos no caminho crítico da                  
obra. Conclui, também, que os recursos empregados pela Construtora teriam sido muito superiores             
àqueles efetivamente remunerados, afastando completamente o regime de administração levantado          
pela Unidade Técnica do TCU. 

280. Menciona que, caso sejam analisados os reais impactos causados pelo atraso no cronograma              
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por culpa dos projetos e licenças, seria demonstrado que esse cenário de atrasos, que teria sido                
prejudicial à Andrade Gutierrez, não se deve a ela. 

281. Traz então uma tabela resumo comparando os pontos levantados no Relatório de Auditoria              
ante as premissas do contrato, que teriam sido rompidas, na sua visão, como segue: 

a) Folha de pagamento da MOI [mão de obra indireta]: em teste de auditoria na folha de                 
dezembro/2014 constatou-se pagamento da ETN de R$ 6 milhões, e custos com BDI da construtora              
de R$ 4,5 milhões. A Construtora menciona que não se pode analisar as obras mensalmente, uma               
vez que a apuração das glosas se dava trimestralmente. Além disso, devido ao impacto no               
cronograma, a construtora teve que aumentar seus quantitativos de mão de obra, o que teria               
desvirtuado aquela folha de pagamentos. 

b) Critério de medição: Apontou-se superfaturamento de R$ 45 milhões na limitação 35/65 (sendo             
35% de MOI contra 65% de MOD [mão de obra direta]). A Construtora menciona que o aumento                 
dos custos indiretos teria sido exigência do próprio empreendimento, estando intimamente           
relacionado aos problemas e deficiências dos projetos e licenças. A contratada teria sofrido glosas              
não consideradas. 

c) Encargos Complementares da mão de obra direta: Efetuou-se glosa a partir da comparação              
entre o avanço real das obras e os encargos complementares efetivamente remunerados. A             
Construtora menciona que o aumento da mão de obra direta teria relação com a mitigação dos                
impactos dos atrasos. Que esses valores já teriam sido glosados efetivamente pela ETN, além de               
existir supostos erros (sem mencionar quais) metodológicos da Unidade Técnica. 

d) Qualidade da Mão de Obra: Apontou-se alocação irregular de mão de obra indireta, com o                
objetivo de remunerar funcionários menos qualificados em cargos superiores. A Construtora           
menciona que, devido aos impactos provocados pelos atrasos, o histograma teria sido desvirtuado,             
razão pela qual a empresa teve que aumentar seu quantitativo de pessoal. 

e) Termo Aditivo 25: Apontou-se superfaturamento do valor integral desse aditivo, tendo em vista              
indenização indevida por improdutividade de mão de obra e locação de equipamentos sob risco da               
contratada. A Construtora menciona que essa improdutividade que ocasionou esse aditivo está            
relacionada aos atrasos de emissão das licenças e problemas com os projetos, verificados até 2012,               
fato inclusive reconhecido pela Secob à época. 

Análise 

282. Também nessa derradeira manifestação - de caráter complementar - não foram identificados             
argumentos necessários e suficientes para enfraquecer quaisquer dos apontamentos da unidade           
técnica. Aliás, a apelação da construtora, em muitas partes, desconsiderou várias das premissas             
trazidas pela SeinfraOperações em seu relatório técnico, o que gerou uma lacuna na exposição da               
defesa em desfavor da própria Andrade Gutierrez. 

283. Nessa esteira, quanto aos supostos atrasos de 34 meses por conta do eventual retardamento na                
entrega dos projetos de armação, conforme ‘estudo amostral’ apresentado pela empreiteira (que na             
verdade deveria ter todo o controle detalhado desses prazos), há que se destacar a incoerência fática                
do efeito alegado pela construtora, dado que a unidade técnica já demonstrou de modo bastante               
robusto, acima de qualquer dúvida razoável (peça 188 - itens III.2.2.6.1 - Testes para avaliar a               
produção de concreto de acordo com as liberações da CNEN), que houve atrasos em diversas               
concretagens imputáveis à defendente. A demonstração contou com dados fornecidos tanto pela            
equipe da Superintendência de Projetos da Eletronuclear quanto por resposta da CNEN à             
diligência, e, portanto, gozam de confiabilidade. Assim, sabendo que para a liberação da             
concretagem exige-se a prévia liberação da armação (que só é executada de posse dos projetos),               
não há razoabilidade no argumento inquinado. Ademais, ao contrário do esperado, a empreiteira             
não trouxe teses resistivas que enfrentassem objetivamente o estudo da unidade técnica (peça 188 -              
itens III.2.2.6.1), o qual evidenciou o nexo causal entre atrasos na concretagem e a conduta da                
construtora. 
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284. A título de ilustração, apresenta-se abaixo gráfico contendo as curvas de concretagem do              
edifício do reator (peça 188, item III.2.2.6.1) demonstrando a defasagem entre o volume de             
concreto liberado pela CNEN e o volume de concreto efetivamente medido. Observa-se claramente             
que o volume de concreto executado (medido) estava aquém do volume liberado, atingindo essa              
diferença valores bastante elevados a partir do segundo semestre de 2013. 

Gráfico 1 - Curva de concretagem do edifício do reator 

[Gráfico consta no original, peça 295, p. 41] 

285. Já quanto ao suscitado atraso de 11 meses, basta recapitular que o item III.2.2.6.2 da peça 188                 
(Fiscalis 25/2016) já trazia elementos que puderam concluir que à CNEN (órgão licenciador) não              
cabia a imputação de responsabilidades relacionadas ao atraso, apontamento esse também           
alcançado pela Agência Reguladora (Aneel). 

286. No que tange à mão de obra, é forçoso registrar inicialmente que qualquer glosa seria mais do                  
que cabida ante percentuais de custos indiretos da ordem de expressivos 58%. Isso porque tal               
patamar não é encontrado nem mesmo em obras comparáveis sobre o prisma da complexidade e               
também da ilicitude (benchmark negativo), como os diversos contratos do parque de refino da              
Petrobras implicados na Operação Lava Jato, obras de montagem industrial com complexidade            
inclusive superior às obras civis de Angra 3, especialmente levando em conta ser tais obras uma                
cópia fiel daquelas de Angra 2, que já operava há 9 anos quando da retomada do contrato NCO                  
223/83. 

287. Mais ainda, não há lógica da construtora discorrer sobre proporcionalidade entre serviços             
prontos e supostos prejuízos na administração local, dado que a produtividade da empreiteira             
decaiu pela metade após a inserção da cláusula de remuneração por permanência da mão de obra                
indireta no termo aditivo 23 - cerne do achado de gestão fraudulenta. Logo, se houve um dano, este                  
ficou com a Administração Pública. À construtora, coube se beneficiar dos exorbitantes lucros             
auferidos. 

288. A propósito, a questão quantitativa advinda das eventuais consequências atinentes às glosas é              
considerada no achado de sobrepreço/superfaturamento (item III.1.5). Neste ponto, se discute           
qualitativamente os prejuízos provenientes dos incentivos com a inserção de cláusula           
caracterizadora do paradoxo lucro-incompetência. Em outras palavras, a ilicitude envolta com a            
inclusão de modificação contratual que consubstanciou a gestão fraudulenta do contrato. 

289. Ato contínuo, no tocante ao alegado emprego de recursos muito superiores aos valores              
efetivamente pagos pela ETN, insta asseverar que a postura da Construtora se mostra             
particularmente incoerente. Com efeito, fosse minimamente lógica a assertiva da empresa, haveria            
a apresentação de documentos fiscais e contábeis que evidenciassem tal ponto, cabendo juntar             
ainda, tempestivamente, os argumentos que validassem a proporcionalidade da medida. Bem           
diferente disso, contudo, foi a conduta da empreiteira que tergiversou sobre os custos sem              
comprovar a razoabilidade dos seus argumentos, desprezando ser seu o ônus de, juntamente com a               
Eletronuclear, comprovar a boa e regular emprego dos recursos públicos recebidos, na qualidade de              
beneficiária de vultosos pagamentos. Tal fato revela um comportamento incompatível com o de             
uma empresa leniente que, a priori, se predispôs a colaborar com a Administração Pública. Nesse               
sentido, oportuno trazer aqui a Cláusula 7ª e a Cláusula 15 do Acordo de Leniência da Andrade                 
Gutierrez: 

‘(...) 

Das obrigações da Colaboradora: 

Cláusula 7ª - Das obrigações da Colaboradora: 

cooperar plena e permanentemente com autoridades mencionadas, e especialmente com o MPF, ou             
com outras não mencionadas, desde que autorizados pelo MPF, nos procedimentos instaurados ou             
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propostos por estes órgãos. 

(...) 

Cláusula 15 - Rescisão 

se deixarem de incluir no anexo qualquer fato criminoso relacionado a este acordo ou conexo a                
fatos apurados na Operação Lava Jato ou Valec, bem como outros relacionados aos demais fatos               
revelados neste acordo e de que tenham conhecimento ou tenham participado.’ 

290. Ainda com relação à mão de obra, insta salientar que não merece prosperar qualquer               
argumento no sentido da hipotética necessidade de se majorar o quantitativo de colaboradores em              
campo em virtude da dilação do cronograma. Tal raciocínio é amparado na premissa fartamente              
evidenciada da unidade técnica (peça 188) de que tal atraso de cronograma teria culpabilidade             
imputável à construtora. Logo, haveria um problema de lógica, em franco desfavor do interesse              
público, caso a Andrade Gutierrez buscasse remuneração ou mesmo ressarcimento para uma falta             
que ela mesmo deu causa, pois a ninguém é dado o direito de se beneficiar de sua própria torpeza,                   
ainda mais uma empreiteira desse porte e com longa história de mercado. 

291. Importante relembrar também que a construtora recebia pagamentos por disponibilidade de            
fôrmas e escoramentos, mas o subcontrato firmado possuía cláusula indicando que a subcontratada,             
Doka, não receberia por material não utilizado, restando duas situações possíveis: (i) ou a              
construtora teria assumido um ônus indevido por ter feito pagamentos à empresa que alugava as               
formas em desacordo com o subcontrato, cabendo questionar sobre as razões e os comprovantes              
dessa prática (que não foram apresentados); ou (ii) a construtora de fato receberia recursos da ETN                
e sequer os repassava à subcontratada, pois assim o subcontrato definia, de modo que a construtora                
recebeu indevidamente por serviços jamais executados. 

292. Referente ao superfaturamento de R$ 45 milhões, não basta alegar genericamente que o             
aumento dos custos indiretos seria justificado por exigências do projeto. A uma, porque não foram               
apresentadas evidências que infirmassem os pontos defendidos pela unidade técnica no que            
concerne à culpabilidade do atraso (preponderância do nexo causal atribuído à Andrade e não a               
licenças e deficiências de projeto). Ademais, segundo a própria ETN, o quadro técnico da              
construtora não se mostrava compatível, em termos de capacidade técnica, com a complexidade do              
contrato, motivo esse que explicaria mais claramente a real necessidade de se ter mais              
profissionais. Explanação essa que, por questões óbvias, leva à conclusão de que o cenário fático               
não comporta qualquer remuneração extra para a contratada, a qual, mais uma vez, reivindica              
valores para fatos decorrentes de sua própria imperícia e negligência. 

293. Finalmente, permanece inalterado o posicionamento da equipe relacionado à necessidade de            
glosa integral do aditivo 25, que tratou da indenização em parcela de mão de obra e equipamentos                 
por conta das paralisações. Como já comentado, não foram encontradas evidências na manifestação             
da empreiteira que invertessem a culpabilidade do atraso, o qual reside na desídia da construtora,               
especialmente após a inclusão de cláusula que modificou os critérios de medição entre os aditivos               
22 e 23 no Contrato NCO 223/83. Mais ainda, a metodologia aventada pela construtora para               
valorar o custo de disponibilidade dos insumos e equipamentos encontra-se descolada das melhores             
técnicas da Engenharia de Custos já validadas por esta Corte (Acórdãos           
2.144/2013-TCU-Plenário). 

III.1.5 Apontamentos contrários ao Sobrepreço e Superfaturamento apurado 

294. Sem prejuízo da apresentação de elementos e informações complementares, a Andrade            
Gutierrez passou a apresentar suas considerações acerca de cada item dos achados de auditoria              
relativamente ao Sobrepreço e Superfaturamento apurado. 

295. Apresenta-se, a seguir, as sínteses das referidas considerações, acompanhadas de suas            
respectivas análises. 

III.1.5.1 Folha de Pagamento da Mão de Obra Indireta 
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III.1.5.1.1 Valores dos salários da mão de obra indireta (subitens 1.3, 1.4 e 1.5 do orçamento -                 
Aditivo 23) 

296. Inicialmente a Andrade Gutierrez resgata conclusão da SeinfraOperações no sentido de que os              
índices referenciais e não os preços especiais formados para contratação seriam suficientes para             
remunerar a mão de obra. Cita para isso dois, entre vários, apontamentos da unidade técnica               
(peça 185, p. 1-5 e peça 189, p. 19-22 e 44) considerados, na sua visão, mais relevantes na                
obtenção dessa conclusão que foram: (i) as folhas de pagamento da contratada não vinham sendo               
regularmente apresentadas à estatal, que só exigia acesso a esses documentos por ocasião dos              
aditamentos contratuais; (ii) teste de auditoria efetuado em uma única folha de pagamento             
(dezembro de 2014) teria revelado que a ETN pagou, em preços unitários, o equivalente a R$ 6                
milhões para serviços cujo custo total para construtora era da ordem de R$ 4,5 milhões, incluindo               
encargos sociais e BDI de 30,7%. 

297. Partindo dessas duas premissas, a SeinfraOperações teria concluído que ‘a justificativa da             
Andrade Gutierrez, de profissionais de engenharia e administração altamente qualificados não é            
exatamente o que vem sendo observado na execução contratual’ apurando a partir daí um              
sobrepreço de R$ 81,5 milhões, incluindo os aditivos contratuais de 24 a 27A. 

298. Prosseguindo, a Andrade Gutierrez passa a rememorar aspectos do histórico processual,            
segundo ela de relevância indiscutível, conforme abaixo: 

a) em 2009, a Secob, identificou suposto sobrepreço potencial de R$ 77,7 milhões (data base              
julho/2008) calculados a partir da análise dos salários constantes nos subitens 1.3, 1.4 e 1.5 da                
planilha contratual de preços unitários, os quais englobavam itens da Administração Local da obra; 

b) o cálculo do referido sobrepreço fora efetuado a partir da comparação entre os salários contidos                
no contrato, colhidos por meio de ampla pesquisa de campo (na visão da construtora) e aqueles                
constantes nos sistemas referenciais, tais como Sicro, Sinapi e Datafolha, que, na visão da              
construtora, não contemplariam a complexidade e os requisitos técnicos exigidos pela obra em             
questão; 

c) conforme o Acórdão 1624/2009, o Plenário da Corte de Contas concordou com as considerações              
da ETN e da Andrade Gutierrez, entendendo que justificaria, em um primeiro momento, adotar os               
preços constantes do orçamento, sob a condição de que se mantivesse o acompanhamento desses              
custos nas fiscalizações futuras, visto se tratar de obra de grande complexidade. 

d) na sequência, o Plenário da Corte de Contas prolatou o Acórdão 2663/2009, autorizando, para a               
mão de obra indireta, salários que estavam em patamares superiores aos valores referenciais, de              
forma a permitir a seleção dos melhores profissionais em suas respectivas áreas. 

299. Diante desse contexto a empresa afirma que os ‘apontamentos de supostas irregularidades’ da              
SeinfraOperações não merecem prosperar. Para reforçar essa sua premissa, passa a expor as             
informações a seguir. 

III.1.5.1.2 Suposta ausência de apresentação das folhas de pagamentos 

300. A Andrade Gutierrez informa que a SeinfraOperações teria cometido um erro ao aduzir que a                
ETN exigiria as folhas de pagamento apenas durante os aditamentos contratuais. Tais documentos             
eram, de fato, entregues mensalmente à ETN durante o período de execução das obras, sendo essa                
uma condição imposta pela estatal para medição dos serviços prestados. 

301. Ressalta que as folhas de pagamento eram entregues diretamente no escritório da fiscalização              
da ETN em mídia digital, tendo em vista a documentação toda conter milhares de página. 

302. Alega que a Corte de Contas não requereu à Andrade Gutierrez tais documentos, não tendo as                 
auditorias do TCU feito qualquer cobrança pela ausência de apresentação das referidas folhas de              
pagamento. Nesse sentido, a fim de colaborar com a fiscalização em curso, a empresa se dispôs a                 
apresentar esses documentos caso a ETN não o faça. 
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303. Em vista desses fatos, afirma que essa questão é estranha à Contratada e que por causa disso o                   
resultado atingido pela SeinfraOperações restou prejudicado, não podendo suas consequências          
recaírem sobre a Andrade Gutierrez, sendo essencial que a unidade técnica do TCU empreenda              
nova análise a partir da obtenção da referida documentação. 

III.2.5.1.3 Inconsistências do teste de auditoria realizado 

304. Inicialmente a Andrade Gutierrez ressalta o fato de a SeinfraOperações ter empreendido toda a               
análise da remuneração da mão de obra indireta com base em uma única folha de pagamento,                
aplicando o resultado dessa análise para todos os períodos anteriores. Alega, assim, que não se               
mostra adequado impor penalização por acusações de tamanha gravidade com base em amostragem             
tão insignificante. 

305. Em seguida expõe algumas informações buscando demonstrar que a análise da referida folha              
de pagamento ‘escolhida’ pela SeinfraOperações, além de se basear em uma amostragem            
insignificante, não se mostra adequada por várias outras razões, conforme abaixo descrito: 

- a análise de impacto do cronograma fora realizada considerando razões não atribuíveis à Andrade               
Gutierrez; 

- o histograma contratual ‘inviável’, fora considerado uma referência adequada para a necessidade             
da obra; 

- o mês de dezembro de 2014 foi um período contratual especialmente conturbado, a obra acabara                
de ser retomada, não refletindo, assim, a alocação de recursos realizada ao longo da execução; 

- a análise da SeinfraOperações se reporta a um período mensal e o planejamento da alocação de                 
recursos e da produção da obra abrangem, por determinação contratual, o período de 3 meses; 

- a análise da Ordem de Serviço 4 de 2014 revela que a Andrade Gutierrez faturou em planilha                  
R$ 4,33 milhões, tendo recebido após a efetivação da glosa o valor de R$ 1,59 milhões, não tendo                
fundamento, portanto, a afirmação da SeinfraOperações de que a ETN pagou o equivalente a R$ 6               
milhões em preços unitários; 

306. Tendo em vista os fatos acima descritos, a Andrade Gutierrez afirma que a análise a ser                 
realizada no contrato deve partir de cada ordem de serviço e no caso em tela a Ordem de Serviço 4                    
de 2014 demonstra, na visão da contratada, que não houve qualquer benefício indevido à Andrade               
Gutierrez a título de mão de obra indireta. 

III.2.5.1.4 Aumento dos quantitativos de mão de obra indireta 

307. Quanto a esse aspecto, a Andrade Gutierrez destaca que em razão dos ‘projetos deficientes’ e                
dos ‘impedimentos verificados’, houve a necessidade de alterações na estrutura de apoio à obra. 

308. Ressalta que para mitigar as consequências das reiteradas ocorrências, como: divergências            
entre desenhos, ausência de detalhes, necessidade de ajustes nos projetos, atrasos nas licenças, entre              
outros, teve que mobilizar um efetivo adicional de mão de obra indireta, aumentando sua folha de                
pagamento em média 34% em relação ao pico da obra, representando a incorporação de 151               
pessoas. 

309. Reitera que o aumento de quantitativos de mão de obra indireta não decorreu de sua ação ou                  
omissão. Contudo a Eletronuclear restringiu a remuneração devida a título de mão de obra indireta               
ao previsto no histograma contratual, cujos quantitativos previstos, conforme repactuação realizada           
em 2010/2011, estavam defasados. Segundo a empresa, essa situação teria sido agravada quando a              
ETN passou a efetuar glosas nos pagamentos devidos a título de custos indiretos, ‘sob a               
justificativa de manter uma relação percentual fixa entre essa parcela e os custos diretos’, relação               
esta que não estava prevista no contrato. 

310. Resume a situação, esclarecendo que a ETN remunerou como mão de obra indireta 4.817.263               
homens-hora até dezembro de 2015, enquanto foram despendidos, na realidade, 5.924.700           
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homens-hora, representando uma diferença de 22,98% em desfavor da Andrade Gutierrez. Dessa            
forma, acrescenta a empresa, os prejuízos referentes à mão de obra indireta ocorreram ao longo de                
toda a execução das obras e não somente em relação à folha de pagamento de dezembro de 2014. 

311. Com base nessas informações, a Andrade Gutierrez declara que as imputações da             
SeinfraOperações devem ser afastadas, ‘uma vez que foram elaboradas a partir de uma única folha               
de pagamento’, representativa de um momento em que a execução do Contrato ocorria de forma               
anormal. 

312. Solicita, por fim, lembrando os fatos acima descritos, que qualquer análise que venha a ser                
empreendida pela SeinfraOperações, mesmo com base em análise que envolva todas as folhas de              
pagamento, considere os riscos e responsabilidades assumidos pelas partes na celebração do            
Aditivo 23 e os reais impactos ocorridos no cronograma e nas condições de execução das obras,                
conforme detalhado na peça 206. 

Análise item III.1.5.1 

313. Cabe registrar, preliminarmente, que, no relatório de inspeção (peça 188), a SeifraOperações            
não desconsiderou a complexidade da obra em seus apontamentos relativos ao sobrepreço,            
demonstrando, ao contrário, em diversas citações, elevada sensibilidade a esse fato. 

314. A Unidade Técnica destacou, no referido relatório de inspeção, que o procedimento de análise               
de preços realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob), no âmbito do TC               
013.342/2008-0, que apontou mais de R$ 300 milhões de sobrepreço (na visão da unidade técnica)              
e culminou no Acórdão 1.624/2009-0-TCU-Plenário, envolveu a avaliação de diversos custos          
previstos na planilha de preços unitários do contrato, em confronto com referenciais de mercado              
adaptados às considerações específicas para aquela obra. Frise-se: ‘adaptados’ ao caso concreto. 

315. Destacou ainda que a análise empreendida pela Secob em 2009 foi feita de forma               
aprofundada, tendo suas premissas lastreadas em avaliações comparativas com obras complexas, de            
similar dificuldade técnica. A esse respeito, não é demais destacar que as obras de Angra 3 foram                 
programadas tomando por base a experiência das obras de Angra 2, que se afigura praticamente               
idêntica em sua arquitetura (‘usina gêmea’), operava há nove anos quando da assinatura do aditivo               
23 (retomada de Angra 3) e se localiza fisicamente ao lado do canteiro de obras de Angra 3, de                   
modo que qualquer dúvida quanto ao método executivo poderia ser esclarecida a partir de um               
‘modelo’ operacional e em escala natural (ou seja, em tamanho real, escala 1:1). 

316. Quanto aos salários pagos com à mão de obra indireta, a SeinfraOperações expõe em seu                
relatório que adotou em suas análises o maior valor entre os sistemas referenciais (Sicro, Sinapi,               
SCO-Rio e Datafolha). Isso implica em se verificar, para um cargo, qual sistema referencial              
apresenta o maior valor de pesquisa, sendo que para diversos cargos, adotou-se o maior valor da                
pesquisa, e não a mediana. Assim, partindo-se do pressuposto da boa fé aparente (que não mais se                 
verificou a partir dos elementos das Operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade), a unidade             
técnica adotou em 2009 uma visão conservadora, em prol da versão apresentada pelos gestores              
públicos da Eletronuclear e pela empresa contratada. 

317. Não refletem adequadamente a realidade, as menções feitas pela Andrade Gutierrez ao             
conteúdo dos Acórdãos 1624/2009 e 2663/2009, ambos do Plenário, nos quais haveria            
concordância do Colegiado do TCU com as considerações da ETN e da Andrade Gutierrez quanto               
à possibilidade de se adotar preços constantes do contrato e salários para mão de obra indireta em                 
patamares superiores aos valores referenciais, como se houvesse um conflito entre o Colegiado da              
Corte e as referidas Unidades Técnicas. 

318. O que ocorreu, de fato, como bem informou a SeinfraOperações, é que, em um primeiro                
momento, mesmo tendo sido identificadas oportunidades de economia na primeira inspeção           
realizada pela Secob, diante da insistência da Eletronuclear (por meio de seus ex-dirigentes, que              
atualmente encontram-se investigados pela Operação Lava Jato, conforme dito alhures) e da            
contratada, Andrade Gutierrez, em adotar preços diferenciados, acima do mercado, sob a            
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justificativa genérica de se tratar de obra nuclear, os membros da equipe de auditoria acabaram por                
acatar, naquela ocasião, a utilização de preços mais elevados. A postura conservadora se deu              
especialmente diante das incertezas de especificações técnicas e de outros parâmetros de difícil             
mensuração a partir de um projeto incipiente. Não obstante, sempre se partiu do pressuposto que o                
acompanhamento da execução contratual iria trazer os elementos reais (executivos) que           
permitiriam confirmar, ou corrigir os pressupostos adotados para fins de orçamentação. 

319. No âmbito dessas ocorrências, conforme relatou a SeinfraOperações, o Ministro Relator            
alertou a época que os apontamentos da Secob (unidade técnica do TCU responsável pela              
realização dos trabalhos de auditoria no âmbito no TC 013.342/2008-0, e que culminou no              
Acórdão 1.624/2009) deveriam ser considerados pela estatal em seus estudos próprios para a            
retomada e execução do contrato. ‘Entretanto, as premissas assumidas pela Secob poderiam ou não              
se verificar durante a execução contratual, a depender de uma série de fatores que já deveriam ter                 
sido considerados na matriz de riscos contratual. Nas palavras do Relator, o andamento da obra e o                 
acompanhamento do contrato é que iriam permitir verificar os preços efetivamente utilizados’.            
(grifos acrescidos). 

320. Ocorre que durante a inspeção realizada pela SeinfraOperações, em cumprimento ao item 9.7              
do Acórdão supra, foi verificado que várias das referidas premissas (itens ‘i’ a ‘xiv’, parágrafo 88               
do relatório de inspeção, peça 188, TC 002.651/2015-7) de orçamento não foram cumpridas,            
ensejando necessidade da reapreciação dos preços contratuais para adequá-los à realidade do            
mercado para o projeto executivo final. 

321. Pois bem, feita a reapreciação dos preços, resgatando as premissas adotadas quando da              
auditoria realizada em 2009 (Acórdão 1.624/2009-Plenário) e comparando-as com a situação          
verificada em campo e nos documentos apresentados durante a inspeção, constatou-se sobrepreço            
parcial mínimo de R$ 141.413.223,72 (base julho/2008). A análise detalhada dos preços que            
identificou esse sobrepreço foi apresentada pela SeinfraOperações no Apêndice F (Evidência           
‘Análise de Preços’) do relatório de inspeção, peça 188, deste TC 002.651/2015-7. 

322. Por outro lado, a Andrade Gutierrez não acrescentou, em suas alegações, documentos que              
evidenciassem ter a empresa efetivamente pago valores acima do mercado em função da             
complexidade da obra, contraditando a análise da SeifraOperações apresentada no referido           
Apêndice F. Poderia ter apresentado, por exemplo, as folhas de pagamento que diz possuir              
demonstrando os reais valores pagos a mão de obra indireta (preços unitários, e não quantidades,               
contaminadas pelo paradoxo lucro-incompetência), ou documentos fiscais demonstrando os         
quantitativos e os custos reais praticados na aquisição de insumos e prestação de serviços              
questionados pelo TCU, a exemplo do valor do aço ou dos serviços de desmonte e obras marítimas.                 
Adicionalmente, esses dados e documentos nunca foram apresentados pela Andrade Gutierrez à            
Eletronuclear, e que poderiam embasar o tão reclamado desequilíbrio econômico financeiro do            
contrato. 

323. Não procede, assim, as alegações feitas pela Andrade Gutierrez de que as análises              
empreendidas pela equipe da SeinfraOperações desconsideraram a complexidade da obra ou suas            
especificidades, seja no que se refere ao custo da mão de obra indireta, seja no que se refere aos                   
demais itens contidos no orçamento nos quais foram apontados sobrepreço. O que ocorreu de fato é                
que o resultado dessas análises foi obtido a partir da situação efetivamente encontrada na obra ou                
nos documentos pertinentes, quando disponíveis, e mediante a aplicação ode técnicas de            
amostragem, como ocorre em qualquer trabalho de auditoria. 

324. A SeinfraOperações relatou dificuldades na obtenção de informações confiáveis sobre a            
adequação dos preços atualmente praticados frente aos similares do mercado, citando como            
exemplo o acesso às folhas de pagamento da contratada. Essa foi a razão de a Unidade Técnica ter                  
utilizado apenas uma folha de pagamento (dezembro/2014) em sua análise, que era a única até               
então disponibilizada pelos gestores da Eletronuclear. Contudo, é distorcida a informação ora            
apresentada pela Andrade Gutierrez de que toda a análise de preços relativa à mão de obra indireta                 
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fora baseada no período relativo a uma única folha de pagamento estendendo-a para os períodos               
anteriores. 

325. Essa única folha de pagamento a que a SeinfraOperações teve acesso, serviu para demonstrar               
que pelo menos parte dos preços da mão de obra indireta contida na Planilha de Preços Unitário                 
(PPU) do orçamento da contratada, majorados em função da alardeada complexidade dos serviços,             
não eram efetivamente praticados na obra, estando em consonância, na verdade, com valores             
referenciais adotados pela Secob na auditoria realizada em 2009 e que apontou sobrepreço de              
R$ 77,7 milhões apenas para os itens relativos à mão de obra indireta do Aditivo 23. 

326. Em outras palavras, a análise dessa folha de pagamento serviu para avaliar se os sistemas de                 
referência utilizados pela Secob em 2009 refletiam apropriadamente os preços efetivamente           
praticados na obra. A SeinfraOperações sintetizou sua análise a partir da referida folha de              
pagamento, conforme a tabela abaixo, comparando os valores (i) da Planilha de Preços Unitários da               
Contratada, (ii) da folha de pagamento (dezembro/2014) e (iii) da Secob obtidos a partir dos               
referenciais adotados em 2009 atualizados para dezembro de 2014. 

327. Não é demais comentar que a conclusão a que chegou a unidade técnica independe das glosas                 
efetuadas pela Eletronuclear, de aproximadamente R$ 1,5 milhões, apenas naquela folha de           
pagamento (dez/2014), segundo relatado na peça de defesa da Andrade Gutierrez, pois o que se              
verificou foram os preços unitários praticados, e não o valor efetivamente pago de uma medição               
contendo as referidas glosas. 

[Gráfico consta no original, peça 295, p. 48] 

328. Verifica-se (i) uma diferença inferior a 10% entre os preços adotados pela Secob e a folha de                  
pagamento (salários efetivamente pagos na obra) e (ii) uma diferença superior a 30% entre os               
salários previstos na PPU e a mesma folha de pagamento. 

329. Portanto, não procede a tentativa da construtora Andrade Gutierrez de desqualificar a análise              
dos preços da mão de obra indireta realizada em função da mencionada ‘amostragem tão              
insignificante’, nas palavras da empreiteira. Isso porque visto que não se tratou de estender os               
valores constatados no período relativo a esta amostragem a períodos anteriores da obra, mas sim               
avaliar a adequação dos referenciais adotados pela Secob na auditoria realizada em 2009 e,              
também, a procedência ou não da alegação da Andrade Gutierrez quanto à contratação de              
profissionais com salários superiores à média do mercado. 

330. Quanto à alegação da necessidade de alteração na estrutura da obra em função de projetos                
deficientes e dos impedimentos supostamente verificados, trata-se de assunto rotineiro,          
notadamente em obras complexas, a ser resolvido pontual e eventualmente por meio de aditivos              
contratuais devidamente justificados e negociados com a Contratante, devendo ser sopesados           
sempre os riscos inerentes ao negócio, os quais já fazem parte da matriz de risco do                
empreendimento e, por isso, usualmente já são contingenciados no orçamento (especialmente na            
formulação do BDI). No caso concreto, há que se frisar que a Andrade Gutierrez se manteve                
presente no canteiro por mais de duas décadas entre a paralisação da obra, em 1986, e a sua                  
retomada, em 2009. Durante esse período, foi construída a usina de Angra 2, praticamente idêntica               
a Angra 3 e localizada ao seu lado. Assim, a construtora teve a oportunidade de acompanhar toda a                  
construção de uma usina idêntica, enfraquecendo a tese de que as modificações seriam             
imprevisíveis. 

331. As análises de preço realizadas pela Secob e SeinfraOperações dizem respeito aos valores e               
quantitativos praticados na obra, a partir da comparação pontual dos principais itens da Planilha de               
Preços Unitários (PPU) da Contratada com valores referenciais de mercado. Portanto, tais            
alegações de supostos impedimentos não desqualificam em nada as análises empreendidas pelo            
TCU quanto aos preços praticados na obra em questão. 

332. De acordo com o acima exposto, observa-se que as alegações da Andrade Gutierrez relativas               
ao custo da mão de obra indireta não desqualificam os procedimentos do TCU que apontaram               
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sobrepreço de R$ 81,5 milhões (Evidência F 11, peça 186, TC 002.651/2015-7) neste item do             
orçamento da obra em questão, devendo ser mantido o valor apontado. 

III.1.5.2 Descompasso físico-financeiro 

333. A Andrade Gutierrez relata, inicialmente, os apontamentos da SeinfraOperações acerca do            
descompasso entre o avanço físico das obras e o desembolso financeiro da ETN, bem como a                
necessidade de se aplicar um critério de medição que remunerasse a Contratada de acordo com o                
avanço físico, o que se daria, supostamente, na relação ‘35%’/ ‘65%’ (custo indireto/custo direto). 

334. De acordo com esses apontamentos, o descompasso entre a evolução do cronograma físico e o                
dispêndio financeiro do empreendimento, embora tenha sido em menor parte provocado por atrasos             
na liberação de projetos (pela Engevix) e no licenciamento nuclear pela CNEN (em decorrência do               
acúmulo de projetos liberados tardiamente), foi, na maior parte, provocado por descumprimentos            
contratuais atribuíveis a Contratada, que não revelou capacidade para seguir o cronograma            
contratual, nem mesmo para seguir as produtividades por ela mesma estimadas nas ordens de              
serviço trimestrais, inserindo assim mais efetivo de mão de obra no canteiro, e, com isso, auferindo                
lucros indevidamente (pagamento por permanência de empregados, caracterizando o ‘paradoxo          
lucro-incompetência’). 

335. Diante desse fato, a SeinfraOperações apontou, com base na relação inicial prevista em              
contrato (aditivo 23), um excedente de custos indiretos de R$ 45,8 milhões, repassados à             
Contratada durante a execução do contrato, excepcionalmente aceita por ser uma obra nuclear. 

336. De modo semelhante, a Unidade Técnica do TCU apontou superfaturamento de R$ 35,1             
milhões relativos aos encargos complementares da mão de obra direta, apurados a partir da              
comparação entre o avanço real das obras e os valores de ‘homem x mês’ remunerados à Andrade                 
Gutierrez. 

337. Feito o relato acima, a Andrade Gutierrez passou a demonstrar, segundo suas palavras, as               
supostas impropriedades dos apontamentos da SeinfraOperações, conforme os tópicos a seguir. 

III.1.5.2.1 Das causas do descompasso físico e financeiro e da inadequação do critério             
65%/35% adotado pela ETN 

338. De acordo com a Contratada, os atrasos nas obras de Angra 3, a ampliação do prazo                 
contratual, o aumento dos quantitativos de mão de obra e o consequente deslocamento entre o               
cronograma físico e financeiro são culpa exclusiva da Contratante Eletronuclear (ETN). 

339. O atraso na entrega de projetos pela ETN teria provocado impacto de, pelo menos, 3 anos no                  
cronograma da obra. Além desse problema dever-se-iam considerar também: (i) atrasos das            
licenças para concretagem; (ii) novas exigências para emissão de licenças de concretagem; (iii)             
deficiências de projetos executivos de responsabilidade da ETN; (iv) alterações nas especificações            
quanto à temperatura do concreto; (v) falta de fornecimento de embutidos especiais de             
responsabilidade da ETN (Pool lining) e (vi) mudanças no sequenciamento executivo das obras. 

340. Esses fatos, na visão da empreiteira, teriam sido reconhecidos em diversas ocasiões pelos              
auditores do TCU, a exemplo da auditoria tratada nos autos do TC 012.296/2012-0, cujo relatório               
propôs a definição de um novo cronograma realista do empreendimento, fundamentado na            
capacidade operacional da ETN e CNEN ou, ainda, a repactuação do cronograma pela ETN, de               
forma que a cláusula contratual que define o critério de medição dos itens indiretos do contrato seja                 
compatível com a execução física da obra. 

341. Segundo a Andrade Gutierrez, o TCU recomendou, por meio do Acórdão 2390/2014-Plenário,            
que fosse adotado ‘critério que permita o pagamento de custos diretos e indiretos de forma               
proporcional à execução física’, mas sem definir a proporção 35%/65%. Mesmo assim, a ETN, ao               
arrepio de tal recomendação, na visão da contratada, passou a aplicar glosas contratuais, sob a               
justificativa de se manter a remuneração dos custos diretos e indiretos da obra na proporção de                
35%/65%. 

44 
 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.651/2015-7 
 

342. A Construtora lembra que o contrato não estabeleceu relação fixa entre os custos diretos e                
indiretos e que, além disso, pelas características de cada uma das atividades (diretas e indiretas),               
não há que se falar em correlação direta entre elas, a ponto de justificar a revisão do critério de                   
pagamento previsto no contrato. Prosseguindo, informa que o custo indireto está ligado ao prazo de               
execução da obra e não ao seu avanço físico, citando como referências publicações especializadas e               
Acórdãos do TCU que supostamente respaldariam tal assertiva ao distinguem despesas diretas e             
indiretas. 

343. Reclama que o comprometimento do cronograma contratual levou a ETN a determinar             
reiteradas prorrogações no prazo, sem que fosse informado previamente a ocorrência de            
interferências de forma a possibilitar a programação de eventuais desmobilizações. 

344. Reforça suas alegações, mencionando o art. 57 da Lei 8.666/93, segundo o qual a             
Administração deve remunerar eventual aumento de custo relativo à Administração Local da obra             
provocado pela sua prorrogação de prazo, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do            
contrato. 

345. Conclui, por fim, que a aplicação da relação 35%/65% em toda a extensão do contrato se                 
mostra inadequada, tendo em vista que a referida relação: (i) não atinge as causas do deslocamento                
verificado; (ii) é contrária ao contrato, ao regime legal aplicável e às orientações e jurisprudências               
do TCU. 

III.1.5.2.2 Encargos complementares 

346. No que se refere aos encargos complementares a Andrade Gutierrez informa que ao analisar o                
descompasso entre o cronograma físico e o financeiro, a SeinfraOperações volta a atrelar os custos               
diretos aos custos indiretos. Assim sendo, como foram realizados 52,39% dos serviços diretos das              
obras civis, dever-se-iam ter sido pagos os materiais proporcionalmente ao efetivamente realizado,            
em termos de custos indiretos associados aos serviços diretos. 

347. Conforme o Anexo 5A do Contrato, os serviços intitulados ‘materiais’ previstos na PPU              
possuem critério de medição e pagamento por homem x mês. Dessa forma, até o mês de outubro de                  
2015 foram medidas para esses serviços 134.310 unidades x mês, número igual ao somatório de               
homens x mês para os itens de mão de obra indireta e direta do contrato. 

348. Segundo a Construtora, a Unidade Técnica, ao atrelar os custos diretos aos custos indiretos,               
considerou que dever-se-iam pagar os materiais proporcionalmente ao efetivamente realizado, ou           
seja, 52,39% desse quantitativo. 

349. A respeito desses procedimentos acrescenta que foram registradas supostas inconsistências no            
relatório da SeinfraOperações, conforme descrição a seguir: 

- Os custos indiretos foram inadequadamente correlacionados ao avanço físico da obra, uma vez              
que este não pode ser associado de forma proporcional ao volume de serviços do custo direto. 

- A análise dos custos indiretos da mão de obra direta foi baseada nas metas de produção                 
contratualmente pactuadas via composição de custos sem realizar qualquer ajuste em função do             
rompimento das condições contratuais e impactos de mais de 3 anos de atrasos no cronograma               
previsto. 

- Os recursos adicionais, empregados pela Andrade Gutierrez como tentativa de mitigar os             
impedimentos na obra provocados por razões atribuíveis à Contratante, foram considerados,           
inadequadamente, como uma teórica assunção de riscos contratuais. 

350. O que ocorreu de fato, segundo a Construtora, é que foi preciso empregar uma quantidade de                 
mão de obra direta muito superior àquela prevista para realização das atividades contratadas, o que               
levou ao aumento das despesas com encargos complementares. 

351. Alega que, embora tal aumento da quantidade da mão de obra tenha efetivamente ocorrido, a                
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ETN restringiu a medição às quantidades previstas no histograma de mão de obra, passando a               
efetuar glosas nos pagamentos devidos à Andrade Gutierrez, que, em consequência, teve que             
suportar um prejuízo relacionado aos materiais (relacionados a procedimentos de canteiro de obra             
ou à administração local), alimentação e transporte relacionados à mão de obra direta e indireta de                
R$ 30 milhões, à data base do contrato. 

352. A Andrade Gutierrez, cita, por fim, outras supostas inconsistências e erros metodológicos             
contidos no relatório da SeinfraOperações, a saber: 

- O avanço físico acumulado, calculado pela Unidade Técnica com base apenas no avanço              
financeiro de medição dos itens diretos (3 a 45 da PPU) resultou em 52,39%, mas conforme se                 
observa na correspondência denominada SC.T-E-00557/2015 de 29/9/2015, a própria ETN enviou           
declaração, informando que o avanço físico até então acumulado era de 65%. 

- Na tabela III.1.4 (fl. 28, peça 188) fica claro que está sendo usado a proporcionalidade de avanço                 
dos serviços para glosar os materiais tanto da mão de obra direta, quanto da mão de obra indireta,                  
embora a SeinfraOperações afirme que a referida tabela indica os custos indiretos associados ao              
custo direto. 

- Na tabela III.1.5 (fl. 28, peça 188) há conflito na quantidade de ‘homens x mês’ indicado nesta                 
tabela para os itens de materiais, alimentação e transporte em relação à tabela anteriormente              
mencionada, não sendo assim, possível verificar os cálculos realizados (na visão da empresa). 

353. Pelo que foi exposto, a Andrade Gutierrez, afirma que devem ser afastados os apontamentos               
relativos aos custos indiretos associados aos serviços diretos. 

Análise item III.1.5.2 

354. No que se refere ao prazo de execução da obra, transcreve-se, inicialmente, a Cláusula 10,                
item 10.5 do contrato: 

‘CLÁUSULA 10 - PRAZOS 

(...) 

10.5 Os prazos e datas desta Cláusula poderão ser revistos por motivo comprovado de força               
maior ou caso fortuito, tal como definido no parágrafo único do art. 393 do Código Civil               
Brasileiro e desde que tenha influência direta no atraso verificado, ou por qualquer ação da               
ELETRONUCLEAR, seus representantes, ou terceiros por ela diretamente contratados, que          
venham, comprovadamente, impedir ou atrasar, total ou parcialmente, o término das obras e             
serviços. O disposto acima não se aplica aos contratos diretamente celebrados pela            
ELETRONUCLEAR, mas cuja supervisão seja transferida, em comum acordo para a           
EMPREITEIRA, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, conforme definido no              
parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro.’ (destaques acrescidos) 

355. Verifica-se que, no estrito limite do contrato, não há previsão para compensação financeira              
(com lucros) em função de prorrogações de prazo. Por outro lado, segundo o entendimento dado a                
essa questão pelo Acórdão 3.443/2012 - Plenário, ‘constatada a impossibilidade de término da obra             
no tempo avençado, deve-se proceder, obrigatoriamente, uma avaliação objetiva das razões do            
atraso. Existem três situações possíveis: a mora ocorreu por razões alheias a qualquer das partes;               
por culpa da contratada; ou por atos e omissões da própria Administração’ (...) ‘No último caso - o                  
da concorrência do órgão contratante -, a prorrogação contratual é devida, como também eventuais              
consequências pecuniárias decorrentes do atraso, como os gastos com administração local e            
manutenção do canteiro’ (Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras           
Públicas - TCU/2014). 

356. Conforme registrado pela SeinfraOperações, a maior parte dos impedimentos na obra foram             
provocados por descumprimentos contratuais por parte da própria Construtora, que, conforme           
demonstram vários documentos internos da Eletronuclear, não revelou capacidade para seguir o            
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cronograma de desenvolvimento do empreendimento, nem mesmo quando havia condições para tal.            
No caso em questão é admitido que uma pequena parcela dos impedimentos na obra decorreu, em                
parte, por atrasos na liberação de projetos, o que prejudicou o licenciamento nuclear pela CNEN.               
No entanto, diante do ambiente de corrupção endêmica instalado na Eletronuclear, com a             
comprovação do recebimento de propina pelos gestores, tanto da empresa projetista Engevix            
quanto da empreiteira Andrade Gutierrez (ambas componentes do ‘clube’ que fraudava licitações            
da Petrobras), bem como sendo sabido desde 2009 que a CNEN possuía um quando de pessoal                
limitado para avaliação dos projetos, há que se ponderar que tais riscos de atraso eram de amplo                 
conhecimento da construtora e, portanto, foram considerados na formulação da proposta           
apresentada em 2009 e que foi aprovada pela Eletronuclear por meio do aditivo 23. 

357. Apesar disso, mesmo sendo em tese questionável se deveria haver ou não compensação              
financeira pelos atrasos ocorridos na obra, verifica-se que houve aumento no quantitativo de             
‘Homens X mês’ de 106.423 mil para 138.059 entre os aditivos 23 e 27 A, implicando em                 
injustificada elevação de custos e consequente compensação financeira. Insta observar que esse            
quantitativo já foi quase que totalmente medido e pago, mas os serviços diretos estão estagnados               
em pouco mais de 50%. Assim, a obra seguiu a passos largos em termos de medição de custos                  
indiretos, sem haver, no entanto, avanço físico em temos de serviços efetivamente entregues à              
Eletronuclear. Em síntese, foram pagos serviços não executados. 

358. Não foi isso, entretanto, o objeto de questionamento da SeinfraOperações, mas sim a              
desproporção das medições de custos indiretos em relação ao avanço físico da obra, em montante               
superior às medições de custos diretos, conforme demonstrado na Tabela III.1.7 (peça 188, fl. 33).              
A relação ‘custos indiretos/custo total’, prevista inicialmente, era de 35,9% (conforme a referida             
tabela III.1.7), valor já bastante elevado, principalmente em se tratando de contratação por preço              
unitário, mas estava sendo realizada, com as medições da obra, a taxa de 52,2%. 

359. Esse foi, de fato, o objeto de indagação da SeinfraOperações e para o qual não foram trazidas                  
justificativas consistentes para que se pudesse ter uma mudança de posição. A mera alegação de               
atrasos na obra sem comprovação quanto às reais causas, ou mesmo uma alegação genérica de               
atrasos em projetos, não confirmada pela equipe de inspeção, não justifica a tamanha desproporção              
relatada, ainda mais se tratando de contratação por preço unitário. De outra forma, as alegações ora                
trazidas pela Andrade Gutierrez não afastam os apontamentos da Unidade Técnica, que atestou que              
a Eletronuclear, como agente fiscalizador, procedeu corretamente a glosa do excedente de custos             
indiretos medidos no valor de R$ 49,5 milhões, conforme demonstrou na Tabela III.1.7 (peça 188,             
fl. 33). O valor efetivamente glosado, após os devidos descontos, foi de R$ 45,8 milhões, conforme               
a Tabela III.1.13 (peça 188, fl. 45 do relatório da SeinfraOperações). 

360. Portanto, em que pese o reconhecimento de que uma pequena parte dos atrasos ocorridos nas                
obras civis de Angra III sejam de responsabilidade dos então gestores da Eletronuclear, esse fato               
não justifica o tamanho descompasso físico-financeiro verificado e a consequente desproporção           
entre os custos indiretos e custos diretos medidos, devendo ser mantidas as glosas relativas ao               
excedente de custos indiretos, no valor de R$ 45,8 milhões e aos encargos complementares de mão               
de obra direta no valor de R$ 35,1 milhões, conforme a tabela III.1.5 (peça 188, fl. 28) do relatório                 
da SeinfraOperações. Reforça esse entendimento os fatos comprovados pela Operação Lava Jato (e             
seus desdobramentos: Radioatividade e Pripyat), dando conta de que os então gestores da             
Eletronuclear recebiam vantagens indevidas para beneficiar a empreiteira Andrade Gutierrez,          
conforme fartamente demonstrado no relatório da inspeção de 2016. 

361. Por fim, verifica-se que não procedem as alegações de inconsistências e erros metodológicos              
adicionais ocorridos no relatório da SeinfraOperações, na forma como mencionadas pela Andrade            
Gutierrez. O avanço físico da obra de 52,2% foi obtido a partir de documentos da obra e não de                   
mera declaração da ETN sem nenhuma contextualização; a tabela III.1.4 (peça 188, fl. 28)             
apresenta o cálculo de ‘Homem x mês’ proporcional ao avanço físico da obra, para que esse dado                 
pudesse ser usado no cálculo da glosa de custos indiretos incidentes sobre os custos diretos,               
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conforme esclarecido na tabela III.1.5 (peça 188, fl.28). 

III.1.5.3. Qualidade da Mão de Obra Indireta 

362. A Andrade Gutierrez destaca, inicialmente, os apontamentos da SeinfraOperações derivados           
da análise da folha de pagamento do mês de dezembro de 2014 (peça 185, p. 04-05), relativos a                 
inconsistências entre os registros de algumas categorias profissionais na Planilha de Preços            
Unitários (PPU) e os cargos assumidos por cada uma dessas categorias na obra. 

363. De acordo com essas premissas, a SeinfraOperações calculou um superfaturamento amostral            
de R$ 9.646.808,77 (peça 188, p. 34-36), originários de dois tipos de inconsistências: (i)            
funcionários contratados em cargos diferentes (menos qualificados) dos previstos na especificação           
de cargos da planilha orçamentária do contrato; e (ii) funcionários contratados nos mesmos cargos,              
porém em níveis de experiência diferentes dos especificados em contrato. 

364. Entretanto, segundo a Andrade Gutierrez, a SeinfraOperações deixou de considerar: (i) o             
impacto dos atrasos no cronograma e histograma de mão de obra indireta e (ii) a metodologia de                 
medição da mão de obra indireta (por ‘homem x mês’). 

365. Reforçando essas suas considerações, a Contratada destaca os seguintes aspectos: 

- o Contrato foi objeto de ampla repactuação em 2009, quando o TCU solicitou à ETN que                 
discriminasse todos os custos relativos à Administração Local, até então discriminados no BDI; 

- nesse processo de repactuação, a ETN solicitou que a Contratada otimizasse o seu planejamento,               
o que a fez propor um efetivo de mão de obra indireta já no limite, em quantidades muito menores                   
do que as havidas na obra de Angra 2; 

- não obstante já houvesse estimativas devidamente elaboradas pela Andrade Gutierrez, seguindo            
orientações da ETN, foi determinada a exclusão de funções e reduções substanciais no histograma              
de mão de obra então existente, na expectativa de se executar as obras de Angra 3 com um                  
quantitativo de mão de obra indireta muito inferior ao que foi necessário na construção de Angra 2. 

366. A fim de demonstrar a veracidade desses fatos, a Construtora adicionou às suas justificativas               
algumas atas de reuniões realizadas entre janeiro e fevereiro de 2009 (peça 253, p. 51-53). 

367. Portanto, afirma a Contratada, a revisão dos quantitativos de mão de obra indireta decorreu de                
estimativa feita pela ETN, segundo suas convicções, mas tal estimativa foi sempre definida como              
meta a ser buscada e não como algo imutável. Nesse contexto, houve a aceitação da estimativa feita                 
pela Contratante, visto que não era possível saber com exatidão a quantidade de mão de obra                
indireta em um empreendimento tão singular e complexo. 

368. Alega que, no entanto, os atrasos no cronograma impactaram gravemente o planejamento e a               
execução das obras, de modo que os recursos estimados em função da repactuação ocorrida em               
2009, mostraram-se absolutamente insuficientes e incoerentes com a realidade da obra. 

369. Não obstante, esclarece que a ETN se recusou a incorporar os impactos dos seus atrasos e                 
redefinir um histograma adequado à realidade do empreendimento, impondo metas irreais às            
Ordens de Serviço, exigindo sempre a alocação de recursos adicionais pela Andrade Gutierrez.             
Como consequência, as quantidades e tipos de função necessárias para execução da administração             
local da obra não eram contempladas em sua totalidade na planilha de preços concebida na               
repactuação. 

370. Para piorar, acrescenta, a ETN sempre limitou a remuneração da Andrade Gutierrez, nas              
Ordens de Serviço, à quantidade de mão de obra indireta prevista no histograma contratual              
totalmente defasado. Tal situação ficou clara a partir da criação pela Contratante do ‘mecanismo de               
massa salarial’, ainda em 2010, por meio do procedimento de canteiro PE-A3-CT-023 (não             
referendado por aditivo contratual). A partir da aplicação desse ‘mecanismo’, boa parte do efetivo              
real utilizado nas obras, reconhecido e aprovado pela ETN, não entrava em medição por falta de                
quantidade e função prevista, limitadas pela estrutura da planilha contratual. 
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371. Informa que impactou também na remuneração da Andrade Gutierrez o procedimento de             
canteiro PE-A3-CT-024 Rev. 02, com o qual a ETN passou a efetuar glosas nos pagamentos               
devidos à Contratada a título de custos indiretos, a fim de manter uma relação percentual fixa entre                 
essa parcela e os custos diretos, o que não estava previsto no contrato. 

372. Além dos fatos acima, o relatório da SeinfraOperações supostamente apresentou, no entender             
da Andrade Gutierrez, diversas inconsistências e erros metodológicos, conforme a seguir descritos: 

a) Não foi possível entender o cálculo do superfaturamento efetuado pela SeinfraOperações,            
apresentado na Tabela III.1.9 (peça 188, fl. 35). As quantidades medidas médias estão,            
provavelmente, erradas, não correspondendo o cálculo realizado pela Andrade Gutierrez no Anexo            
XXIX que indica número bem mais reduzido. Os auditores da SeinfraOperações desconsideraram o             
fato de que esses valores já foram reajustados quando da aplicação do critério de medição. 

b) Ao utilizar a fórmula paramétrica de reajuste contratual e não os índices de reajuste de mão de                  
obra aplicáveis, para retroagir o valor à data base do contrato, superestimou o suposto              
superfaturamento. 

c) A SeinfraOperações não levou em consideração que profissionais como servente, pedreiro,            
encanador etc. executam também funções relacionadas a Administração Local na manutenção do            
canteiro, julgando haver medição irregular desses profissionais como mão de obra indireta            
(peça 188, fl 36). 

373. Do exposto, a Andrade Gutierrez conclui que os apontamentos da SeinfraOperações relativos             
à qualidade da mão de obra indireta são totalmente improcedentes. 

Análise item III.1.5.3 

374. Observa-se que, novamente, a Andrade Gutierrez concentrou suas justificativas nos atrasos na             
execução, em ofensa ao cronograma da obra estabelecido contratualmente, questão já abordada nos             
itens anteriores desta instrução, bem como relacionou outros entraves contratuais, deixando de            
esclarecer os fatos de forma objetiva. No presente tópico de sua manifestação, mencionou também              
a alteração da metodologia de medição de mão de obra indireta, por meio da emissão de                
‘procedimentos de canteiro’, quando a legislação exige a publicação de aditivos contratuais, não             
acrescentando informações que pudessem alterar os apontamentos relativos ao         
sobrepreço/superfaturamento. 

375. Não restou esclarecido porque, por exemplo, o atraso no cronograma da obra poderia justificar               
o fato de (i) a Andrade Gutierrez efetivamente pagar pela contratação de um Servente o valor de                 
R$ 2.227,93/mês (já incluindo BDI e encargos sociais que incorporavam inclusive elevado           
percentual de ‘horas-extras’, para fazer frente ao cronograma contratual), quando (ii) recebia da             
ETN por esse mesmo profissional o valor correspondente a R$ 3.912,83 pela contratação de um              
Ajudante de Máquinas. Da mesma forma, não restou justificado o pagamento de um Ajudante de               
Encanador, no valor de R$ 2.296,09/mês, quando se recebia da Contratante, por tal item, o valor de                
R$ 4.736,59 pela contratação de um profissional Encanador. 

376. A Tabela III.1.9 (peça 188, fl. 35) do relatório da SeinfraOperações, abaixo transcrita,             
apresenta de forma amostral e objetiva esses fatos, que não foram esclarecidos pela Andrade              
Gutierrez. 

Tabela III.1.9 - Cálculo do Superfaturamento de qualidade para a folha de Dez/2014. 

[Tabela consta no original, peça 295, p. 55] 

377. A SeinfraOperações apontou ainda sobrepreço relativamente às inconsistências entre o nível            
de experiência registrado (na planilha orçamentária contratual) e o efetivamente pago pela            
empreiteira a diversas categorias profissionais. Como exemplo, foi identificado determinado          
profissional engenheiro classificado como ‘Engenheiro II’ para efeito de medição e pagamento pela             
ETN, mas pago pela Andrade Gutierrez em nível inferior, como ‘Engenheiro I’ (menor experiência              
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profissional). Novamente, não restou esclarecida a relação de causa entre o atraso no cronograma              
da obra (de culpa da própria empreiteira) ou outros supostos entraves contratuais, questões que              
foram tratadas (ou deveriam ter sido tratadas) entre as partes por meio dos termos previstos no                
contrato, e esses fatos que indicam incoerência entre a qualidade do serviço entregue frente ao               
recebido da ETN. 

378. A Tabela III.1.10 (peça 188, fl. 36), a seguir transcrita, resume o que foi relatado acima. 

Tabela III.1.10 - Tabela de cálculo de superfaturamento de qualidade. 

[Tabela consta no original, peça 295, p. 56] 

379. Quanto aos supostos registros de inconsistências e erros metodológicos alegados pela Andrade             
Gutierrez, registra-se: 

a) As quantidades medidas médias são esclarecidas no parágrafo 139 do relatório da             
SeinfraOperações (peça 188), já bastante sucinto, para melhor entendimento do leitor, conforme           
transcrição abaixo: 

‘A quantidade medida utilizada para quantificar o superfaturamento de cada profissional pode não             
corresponder exatamente ao real, pois os boletins de medição utilizados pela Eletronuclear e             
enviados ao TCU não são discriminados ao nível de cada profissional, mas apenas de cada               
item (categoria geral). Dessa forma utilizou-se a média obtida a partir da quantidade total medida               
para o item, dividido pela quantidade de profissionais constantes no item no mês de dezembro de                
2014. Este cálculo de superfaturamento pode ser mais preciso caso, em etapa processual futura,              
haja a disponibilização pela Andrade Gutierrez das informações salariais dos funcionários durante            
todo o período do contrato, cabendo à própria Eletronuclear, ou à holding Eletrobras, que vem               
investigando a obra, realizar a apuração detalhada do débito, e apresentar para auditoria             
desta Corte de Contas. 

Na falta de informações mais precisas, a média da forma especificada foi o valor mais confiável                
para ser aplicado no cálculo do superfaturamento. A revisão do cálculo passa pela disponibilização              
por parte da Andrade Gutierrez das informações salariais dos funcionários durante todo o período              
do contrato.’ 

b) No que se refere à correção dos valores de superfaturamento calculado nas tabelas acima, foi                
aplicado o mesmo índice contratual de correção monetária para retroagir o valor à base de julho de                 
2008 (cesta de índices pactuada no aditivo 23). Trata-se, portanto, do mesmo critério de correção               
utilizado na atualização monetária do contrato, que não distingue o pagamento da mão de obra               
dos demais itens da PPU. 

c) Quanto à suposta desconsideração da SeinfraOperações de que alguns profissionais, como            
servente, pedreiro, encanador etc. executam também funções relacionadas a Administração Local           
na manutenção do canteiro de obras, trata-se, de fato, de uma suspeita da Unidade Técnica, que                
implicaria no apontamento de potencial irregularidade referente ao pagamento em duplicidade de            
um mesmo profissional, já que o critério orçamentário segregava claramente os profissionais de             
Operação e Manutenção do Canteiro (mediana do Sinapi) daqueles profissionais que trabalhavam            
diretamente na construção das obras civis da usina nuclear (que recebiam em média 12% a mais                
que a mediana do Sinapi, conforme defendido pela Eletronuclear desde 2008); de todo modo, tal               
suspeita não foi contabilizada como superfaturamento no presente momento, conforme se constada            
da transcrição do relatório da SeinfraOperações abaixo (peça 188, fl. 36, parágrafo 141). 

‘(....) 

Não há explicação razoável quanto ao reposicionamento desses profissionais, previstos para           
atuarem na mão de obra direta (dos serviços previstos na PPU), mas que, por algum motivo, foram                 
realocados na mão de obra indireta (gerenciamento e administração), o que reforça os indícios de               
que a construtora estaria inflando desnecessariamente o efetivo alocado na administração           
local visando auferir dos pagamentos da ETN os salários da mão de obra indireta (mais               
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qualificada), inclusive o BDI excepcional de 30,37%.’ 

380. Conforme visto do trecho acima, o próprio relatório do Fiscobras 2016 já indicava que a                
Eletrobras estaria aprofundando as investigações sobre a obra, por meio da contratação do             
escritório americano Hogan Lovells. Em adição, o relatório do Fiscobras 2017 registrou que a              
estatal contratou também a consultoria independente da empresa Deloitte, conforme consta de nota             
explicativa da Eletronuclear, referente às demonstrações contábeis encerradas no primeiro trimestre           
de 2017: ‘Para garantir uma avaliação adequada do cronograma e orçamento atualizado do             
projeto, a ELETRONUCLEAR contratou a Deloitte para realizar os trabalhos de consultoria            
independente necessários a dar segurança e consistência a formalização dos estudos ao CNPE’ 

(http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=OktNpkD3JU8%3D&tabid=408) 

381. As alegações ora apresentadas pela Andrade Gutierrez não afastam os apontamentos da             
SeinfraOperações quanto às inconsistências entre os registros de algumas categorias profissionais           
na Planilha de Preços Unitários (PPU) e os efetivos cargos assumidos por cada uma dessas               
categorias na obra, conforme amostragem da folha de pagamentos da empreiteira. Mantem-se,            
portanto o superfaturamento de R$ 9.646.808,77 (data base 07/2008) anotado pela Unidade           
Técnica. 

III.1.5.4. Consultoria Internacional 

382. Inicialmente a Andrade Gutierrez informa que a SeinfraOperações aduziu (peça 185, p.            
61-113) diversos apontamentos relativos à regularidade, necessidade e economicidade de diversos           
serviços incorporados à obra por meio de termos aditivos posteriores ao Aditivo 23, denominados              
‘serviços novos’. 

383. No que se refere ao presente tópico, a Contratada apresentou suas contrarrazões aos              
apontamentos da SeinfraOperações (peça 185, p. 64-72), a seguir sintetizadas. 

384. Por ocasião das negociações para a celebração do Aditivo 23, a ETN determinou a retirada do                 
item ‘Consultoria Internacional’ da planilha contratual, com o objetivo de reduzir o orçamento das              
obras civis de Angra 3. Tal fato se deu durante a ‘7ª Reunião de Apresentação da Planilha                 
Renegociada’ ocorrida no dia 12/2/2009. 

385. A Andrade Gutierrez trouxe aos autos (peça 253, fl. 56), a referida Ata de Reunião, na qual se                  
verifica explicitamente que: (i) a contratação de um consultor externo internacional e especializado             
seria realizada pela própria ETN e (ii) o item 1.3.5.4 - ‘Consultores externos’ permaneceria na               
planilha e se referia apenas a consultores nacionais. Pela importância em relação ao assunto aqui               
tratado, transcreve-se, abaixo, a referida Ata: 

[Imagem consta no original, peça 295, p. 57] 

386. Reforça a Contratada que as obrigações assumidas na Ata de Reunião são parte integrantes do                
Contrato. Fica claro que as partes acordaram que o item 1.3.5.4 se destinaria somente à contratação                
de consultores nacionais e, desta forma, a interpretação feita pela SeinfraOperações, em seu             
Relatório, de que essa verba poderia ser usada para remunerar a contratação de consultores              
internacionais, deve ser invalidada. 

387. Esclarece que no Aditivo 24 a ETN solicitou a contratação de consultoria internacional pela               
Andrade Gutierrez visando auxiliar nas necessidades das obras, nos termos da Cláusula 5 -              
Obrigações da Contratante, item 5.6 ‘Disponibilizar, se necessário, às suas expensas, Assessoria            
Técnica Especial para atender às necessidades do empreendimento’. 

388. Acrescenta que a prestação desse auxílio, em função dos relatos acima, não pode ser               
interpretada como a assunção de um serviço que estava dentro do escopo da Contratada. 

389. Destaca a importância da contratação efetuada, tendo em vista a notoriedade da empresa              
alemã Hochtief que executa plantas nucleares desde 1950, para prestar consultoria no            
desenvolvimento de algumas áreas das obras civis, em especial àquelas mais sensíveis às             

51 
 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.651/2015-7 
 

interferências com as frentes de trabalho nucleares. 

390. Demonstra que os serviços foram efetivamente executados por meio da apresentação de atas              
nas quais são registradas atividades executadas e as presenças dos consultores da empresa Hochtief              
em reuniões técnicas promovidas pela ETN. 

391. Por fim, assevera a Contratada que quando da negociação que resultou na retirada desse item                
foram excluídas também todas as despesas relacionadas à prestação do serviço em questão:             
computadores, secretária, diárias de alojamento, viagens e, por essa razão, durante as renegociações             
do Termo Aditivo n° 24, foram incluídas na composição de preço unitário - Consultoria              
Internacional - os custos indiretos necessários não contemplados na Planilha Orçamentária do            
Termo Aditivo n°23. 

Análise item III.1.5.4 

392. Verifica-se que a Ata de Reunião (elemento novo aos autos) apresentada na presente              
exposição de motivos, demonstra ter havido negociação entre as partes confirmando a retirada, no              
Aditivo 23, do item ‘Consultores Internacionais’ e a permanência do item ‘Consultores Externos’,             
mas se referindo apenas a consultores nacionais. 

393. Restou demonstrado também que houve a contratação, no Aditivo 24, de consultores             
internacionais por parte da ETN utilizando a Andrade Gutierrez como intermediária. 

394. Em seu relatório (peça 185, Evidências - Análise de Preços, item 12) a SeinfraOperações              
registrou obscuridades que não foram presentemente esclarecidas, como a não contratação por            
inexigibilidade de licitação, indícios de sobrepreço na contratação dos serviços, aditivos de prazos             
irregulares, etc. Tais indícios, entretanto, não contribuíram na quantificação do superfaturamento           
apurado no valor de R$ 12.598.769,88 (data base julho/2008). 

395. Em que pese, portanto, não terem sido apresentadas justificativas adequadas para os indícios              
de irregularidades atinentes à contratação dos consultores internacionais, observa-se não ter havido,            
de fato, a duplicidade apontada pela SeinfraOperações. 

396. Em outras palavras, apesar de não ter havido duplicidade na contratação dos referidos              
consultores, faz-se necessário registrar que permanecem inalterados os indícios de irregularidades           
relacionadas a essa contratação, notadamente os custos envolvidos (sobrepreço/superfaturamento) e          
o modelo da contratação, utilizando a Contratada como intermediária. 

397. Em razão do exposto, no que diz respeito à duplicidade de inclusão de serviços de consultoria                 
nas planilhas dos aditivos 24 e 26 que resultaram no superfaturamento de R$ 12.598.769,88,             
considera-se suficientes os esclarecimentos da Andrade Gutierrez, devendo esse valor ser subtraído            
do total do superfaturamento apontado no relatório de auditoria da SeinfraOperações (peça 188).            
Contudo, os demais indícios de irregularidades apontados no mesmo relatório de auditoria deverão             
ser objeto de avaliação no âmbito da TCE a ser instaurada. 

III.1.5.5. Aumento no coeficiente de perdas de aço 

398. A discussão aqui girou em torno do emprego, pela unidade técnica, de um percentual de 7%                 
(conforme contrato), e não 10% (conforme aditivo posterior), atinente às perdas de aço durante os               
serviços de corte, dobra, recebimento e montagem. 

399. A Andrade Gutierrez compartilha composições de custo da base do Sinapi/RJ de julho de               
2010, nas quais estariam sendo aplicadas perdas de 10%, e adiciona que também a base referencial                
do Sicro 2 acolhe o mesmo percentual sobre perdas desse insumo. 

400. Menciona, de passagem, sem maiores detalhes, que normas técnicas também corroborariam as             
perdas de 10% e informa que a própria LDO (art. 112 da Lei 12.017) se vale do mesmo percentual                 
para anuir, de forma genérica, com esse patamar de perdas, registrando que teria com isso também                
um critério legal. 
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401. Comunica que, na verdade, sofreu perdas superiores a 10%, explicando que as fases de               
concepção, execução e utilização foram impactadas pelos atrasos no cronograma, o que seria             
atestado por meio do anexo XXXI. Indica que a extensão contratual acarretou complicações no              
armazenamento das barras no canteiro, o que teria majorado o coeficiente de perdas. 

402. Traz exemplos de desenhos do projeto de armação que sofreram modificações por conta das               
sucessivas revisões das pranchas. Nesse sentido, cabe compartilhar a maior ênfase dada ao desenho              
VK-3UKA-000225 (R1) que comportou a revisão de 17 toneladas de aço. 

Análise - item III.1.5.5 

403. É necessário e suficiente recapitular apenas um dos vários argumentos da unidade técnica para               
justificar a adequabilidade do posicionamento externado na instrução contida na peça 188. Trata-se            
da perda de aço utilizada pela própria Andrade Gutierrez quando da confecção de sua proposta               
comercial original em 1981, ou seja, mais de 35 anos atrás. Naquela oportunidade, separada em               
mais de três décadas das tecnologias atuais, a construtora empregou o coeficiente de perda de 7%                
em sua orçamentação para Angra 3 (documento 2 - planilha orçamentária, anexo 8.9, março de               
1994; Anexo 1, Vol. 2, do Processo 013.342/2008-0). 

404. Com efeito, não há o menor sentido em se desconsiderar as inovações na indústria de corte e                  
dobra e de softwares ocorridas nas últimas três décadas e acolher a tese de que houve uma piora na                   
eficiência do uso do aço, ainda mais ao se considerar a existência de um protótipo em escala 1:1                  
espelhado na usina de Angra 2, vizinha ao empreendimento sob análise. 

405. Mesmo sendo suficiente para encerrar a contenda, trazem-se ainda outros argumentos no             
sentido de enriquecer a análise ora empreendida. 

406. O primeiro ponto diz respeito a completa inelegibilidade das composições do Sinapi trazidas              
pela defesa. Não há como conferir um único caractere no material trazido. Não obstante, ainda que                
seja de fato utilizado 10% de perdas pela base da CAIXA, há que se destacar que os recursos                  
tecnológicos acessíveis em uma obra nuclear e a expertise da construtora seriam fatores decisivos              
para não validar tecnicamente a intenção da Andrade Gutierrez. Em outras palavras, seria no              
mínimo precária a comparação da perda de aço de (i) uma viga baldrame em habitação popular -                 
caso do SINAPI - posto ser pequena obra, executada usualmente sem o rigor de controle de                
produção, implicando em desperdícios diversos, com (ii) aquela perda tolerada na consecução de             
um reator em concreto armado - caso de Angra 3 - que conta com elevadíssimo custo de supervisão                  
de engenharia, que existe justamente para manter as perdas (desperdício de material) dentro de              
patamares aceitáveis de acordo com o estado da arte da engenharia para obras de grande porte. Não                 
é demais ressaltar que a inspeção em campo identificou ainda que todas as pontas de aço não                 
aproveitadas nas armaduras da obra eram recolhidas por empresa especializada, que levava para             
reciclagem, gerando um recurso a mais para a construtora na forma de venda de sucata               
reaproveitável. 

407. A questão dos atrasos já fora suficientemente tratada alhures nesta instruçãomotivo pelo qual              
torna-se despiciendo repetir os mesmos argumentos aqui. Por conta disso, não há como se valer da                
extensão do cronograma para justificar suposto aumento de perdas na utilização do aço. Malgrado              
tal ponto, incumbia à construtora a melhor gestão dos espaços em seu canteiro no sentido de                
preservar a vida útil dos materiais adotados. Tratava-se, portanto, de um risco de execução a ser                
obviamente alocado à Andrade Gutierrez, dado que tal pessoa jurídica era a única a deter a                
capacitação para lidar com tal risco, já que a ETN não era a responsável pela operação e                 
manutenção do canteiro. Com efeito, a inspeção de campo demonstrou, por meio de fotografias,              
não haver qualquer restrição do uso de espaços para o estoque de barras de aço. 

408. Já quanto aos exemplos pontuais do impacto no coeficiente de perdas do aço por conta das                 
revisões de projeto, cabe assentar não haver elementos robustos a ponto de alterar o              
posicionamento da unidade técnica. Com efeito, mesmo a revisão do desenho VK-3UKA-000225            
(R1), que inicialmente levaria a um suposto desperdício de 17.000kg, teve uma perda, ao final, de                
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pouco mais de 1.000 kg em virtude de modificações nas posições 2, 4, 21, 22 e 83. Uma variação                   
muito grande que apontaria a importância de ser chegar até o final no intento de se quantificar com                  
alguma precisão sobre consumo do aço. 

409. Ainda com relação ao material - recortes de atas de reunião - trazido pela manifestante pode-se                 
perceber se tratar de uma fonte documental inadequada. Prova disso é que para a reunião de                
BH.3.906.1.110155-29.07.11 consta expressamente que a ‘GEC.T vai analisar a planilha          
apresentada e informar’, o que deixa claro, pelo contexto do excerto compartilhado, que os              
quantitativos de perdas pleiteados pela Andrade Gutierrez foram sequer reconhecidos pela           
fiscalização da ETN. 

410. Vale acrescentar que obras de grande porte tendem a apresentar menores perdas do que obras                
de pequeno porte, uma vez que se faz um melhor aproveitamento das barras de aço compradas com                 
comprimento padronizado de 12 m. Obras de grande porte possuem estruturas maiores, o que gera               
menos recortes nas barras de aço e, consequentemente, menos perdas. 

411. Por fim, ressalta-se que a inspeção de 2016 confirmou a existência de subcontrato com               
empresa fornecedora de software especializado na otimização do uso de aço na obra (TQS - Projeto                
GBAR). Assim, a Eletronuclear já estaria pagando para a empreiteira reduzir a parcela de aço não                
aproveitável (que ainda assim era enviada à reciclagem, gerando receita), de modo que não há               
qualquer razoabilidade em se aceitar qualquer tipo de aumento nas perdas de aço, visto não haver                
qualquer respaldo técnico na realidade da obra inspecionada. 

III.1.5.6. Embutidos Metálicos 

412. A polêmica nesse quesito consiste principalmente na comparação feita pela unidade técnica             
entre parcelas das composições 27.1 (placa de ancoragem quadrada ou corrida) e 27.12 (instalação              
de embutidos metálicos com fornecimento a cargo da ETN), o que seria inadequado tecnicamente,              
novamente na visão da construtora. Assim, não persistiria o sobrepreço apontado de            
R$ 3.915.915,10. 

413. Dito isso, a empreiteira aponta que as atividades envoltas com o item 27.12 seriam integrante                
do segundo estágio no edifício do reator, motivo esse que seria suficiente para inviabilizar a               
comparação direta com o item 27.1. Passa, ao final, a elencar os fatores que suportariam essa                
complexidade superior do item 27.12, como, por exemplo: ensaios especiais, cuidados no            
recebimento, necessidade de elaboração de procedimento e instruções de montagem específicas,           
entre outros. 

414. Traz correspondências (Anexo XXXII e XXXIII) que evidenciariam a preocupação da            
construtora quanto ao item 27.12, o que demonstraria indiretamente a maior dificuldade associada a              
tal serviço. 

415. Na sequência, traz recortes de atas de reunião entre a ETN e a defendente, no ensejo de                  
comprovar as particularidades e adaptações inerentes ao item 27.12, como, por exemplo, a             
exigência de TESP - Técnico Superior Profissional em Soldadura. 

416. Trouxe, por fim, fotos comparativas retratando o esquema de montagem dos dois itens 27.1 e                
27.12. Com isso, buscou-se evidenciar a complexidade superior deste último, o que tornaria             
equivocado o uso da composição do item 27.1 para fins de aferição do preço do item 27.12. 

Análise - Item III.1.5.6 

417. Preliminarmente, é preciso registrar que o item 27.12 - incluído no escopo contratual por meio                
do último aditivo - já apresentava alguma redundância com vários itens preexistentes na planilha              
orçamentária da retomada de Angra 3. 

418. Com efeito, a planilha original do aditivo 23 já contemplava diversos profissionais como              
Gerente de controle de qualidade, Auxiliar técnico de produção, Engenheiros, Técnicos de            
qualidade, Coordenadores de treinamento, inspetores de qualidade e Auxiliar de controle de            
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qualidade totalizando aproximadamente R$ 30 milhões, antes do aditivo 27-A. Assim, parte desse            
montante certamente poderia, ou melhor, deveria, ser alocado para assegurar a correta execução do              
item 27.12 e de outros serviços previstos no contrato. 

419. Não bastasse essa fonte de redundância orçamentária, a Andrade Gutierrez não comprovou             
que os fatores que agregariam complexidade para o item 27.12 também não seriam verificados              
dentro da complexidade intrínseca ao item 27.1. Ou seja, não há provas documentais que atestem               
que as particularidades do item 27.12 também já não pertencem ao item 27.1. 

420. Apenas a título de exemplo da precariedade com que tal lista de fatores fora feita, cita-se a                  
menção por duas vezes a um mesmo quesito, qual seja ‘ensaios especiais’, sem sequer mencionar               
na peça 253 quais seriam esses ensaios. Fora isso, após consultar as evidências fotográficas da              
própria Andrade Gutierrez, resta não plausível que o item 27.1 prescindiria de ‘cuidados no              
recebimento’ ou dispensaria a ‘elaboração de procedimento e instruções de montagem específicas’.            
Em suma, não há provas documentais que permitam o patamar de diferenciação entre os itens 27.1                
e 27.12 suscitados pela construtora. Permanece assim a validade técnica dos procedimentos            
conduzidos pela unidade técnica na peça 188. 

421. Ainda se valendo dos registros fotográficos trazidos pela defendente, resta refutar o alegado              
rigor milimétrico do item 27.12, também mencionado no ensejo de justificar uma precificação a              
maior em relação ao item 27.1. A justificativa aqui é que as fotografias alusivas ao item 27.12 não                  
trazem o emprego de equipamentos como paquímetro, trena ou nível a laser - o que seria de se                  
esperar para a aludida ‘precisão milimétrica’. Em vez disso, verifica-se uma régua sendo usada sem               
controle de esquadro e um nível de bolha de mão, dispositivos facilmente encontrados em obras de                
responsabilidade técnica usual, como a reforma de pequenas habitações familiares. Por fim, toda a              
discussão seria melhor conduzida se, em benefício da verdade material, ao menos as notas fiscais               
de aquisição dos materiais fossem autuados pela construtora, o que não ocorreu. 

III.1.5.7. Andaimes 

422. O debate aqui provém do expressivo aumento pelo qual passaram os itens 44.1 e 44.6, que                 
foram de R$ 2,1 milhões para R$ 17 milhões (acréscimo de 709%). Segundo a SeinfraOperações             
tal majoração no montante seria injustificável. 

423. Em sua defesa, a Andrade Gutierrez alegou que modificações no método construtivo e no               
quantitativo dos trabalhadores impediriam qualquer comparação com o emprego dos andaimes em            
Angra 2. Como exemplo, comenta sobre a necessidade de se utilizar andaimes para quaisquer              
trabalhos acima de dois metros de altura, além de um uso geral mais difundido visando a proteção                 
dos colaboradores em aderência as boas práticas e normas de engenharia e segurança praticadas              
atualmente. 

424. Todo esse material extra, segundo a alegante, teve que ficar disponível por um prazo adicional                
em virtude dos atrasos, cuja causa em nada se relacionaria com as obrigações da construtora. 

Análise Item III.1.5.7 

425. Primeiro ponto a ser esclarecido é que há de fato algumas diferenças entre Angra 2 e Angra 3                   
no tocante ao rigor na área de engenharia e segurança do trabalho. Contudo, as normas que                
evidenciam tal disparidade são todas anteriores à data de assinatura do aditivo número 23 do               
contrato NCO 223/83. Logo, tratava-se de um custo previsível a ser considerado tempestivamente             
pela construtora, motivo pelo qual qualquer alegação de quantitativo extra associado a esse quesito              
deve ser desconsiderado, uma vez que foi precificado em seus riscos (BDI), bem como nos               
coeficientes de produtividade das composições de preços unitários. 

426. Tal ponto já fora didaticamente comentado pela SeinfraOperações na peça 188. Entretanto,            
não há nada na alegação da Construtora que objetivamente contraponha esse apontamento da             
unidade técnica. 

427. Também é silente a defesa ao não rebater as evidências fotográficas colhidas pela unidade               
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técnica. Em vez disso, prefere trazer outras fotos, sem qualquer controle amostral, que são inócuas               
para suportar a tese da construtora. 

428. Do exposto, não há nenhum fato novo capaz de modificar o posicionamento da unidade               
técnica. A apresentação dos subcontratos de locação, por exemplo, poderia esclarecer os valores e              
quantitativos pagos, resolvendo a questão de forma objetiva. A empreiteira estruturou sua            
manifestação nesse ponto como se toda a argumentação da unidade técnica do TCU fosse calcada               
na comparação direta entre o emprego de andaimes para as usinas de Angra 2 e Angra 3. Tal fato,                   
revela o viés da defendente, que não abarcou todos os pontos contidos na análise técnica da                
SeinfraOperações. Sendo assim, não há fundamentação técnica que permitisse a comprovação por            
parte da construtora do uso eficiente e eficaz dos recursos públicos. 

III.1.6. Critérios Inadequados de apropriação de custos de paralisação 

429. Inicialmente, a defesa relembra o contexto em que foi comunicada pela ETN à Andrade               
Gutierrez a suspensão do contrato. A priori, a suspensão se daria por noventa dias, por conta da                 
ausência de recursos financeiros. 

430. Prossegue sua recapitulação trazendo o resumo de reuniões entre as partes, nas quais se               
discutia o plano de manutenção do canteiro, bem como os custos envolvidos com a desmobilização,               
trazendo a composição da mão de obra que seria indispensável nessa etapa, dividida em quatro               
blocos. Aduziu que a cláusula 21 do contrato seria o critério de medição para cada um desses                 
blocos. 

431. Informa que, na sua visão, era explícito o caráter transitório da suspensão contratual,              
pautando-se, para tanto, no ‘tom’ de reuniões evidenciadas em atas contidas no anexo XXXVII. 

432. Feita essa introdução, passa a discorrer sobre a correção dos critérios de apropriação dos               
custos de paralisação para os materiais. 

433. Enquanto a unidade técnica empregou um BDI diferenciado, e não integral -             
fundamentando-se no art. 79, parágrafo 2º, da Lei 8.666/1993- para o ‘ressarcimento dos prejuízos            
regularmente comprovados’ - a Andrade refuta tal estratégia por não se considerar uma mera              
intermediadora dos materiais postos em disponibilidade por conta da suspensão contratual, o que             
impediria o uso de um BDI diferenciado. 

434. Em resposta a isso, invoca a empreiteira o art. 78, inciso XIV da Lei, em que se assegura ao                   
contratado, nos casos de suspensão por ordem estrita da Administração, o direito de ser indenizado               
pelos custos de mobilização e desmobilização, permitindo ainda que se ressarçam outros danos a              
serem indenizados. Enfatiza a defendente que em tal legislação não há diferenças entre custos              
diretos e custos indiretos na cota parte do ressarcimento devido. 

435. Entende que a combinação dos dois artigos (78 e 79 da Lei 8.666/93) supra repassa à                
Administração todos os custos alusivos à suspensão por ela motivada, e que isso seria              
indispensável para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

436. Ato contínuo, traz jurisprudência em que noutros casos concretos de suspensão não houve              
qualquer glosa nas parcelas integrantes do BDI. 

437. Prossegue comentando que a parcela das despesas financeiras era alocada especificamente            
para cobrir o lapso de 30 dias entre o final das medições e o recebimento efetivo, o que tornaria                   
equivocada a postura da unidade técnica de não computar tal rubrica para fins de ressarcimento. 

438. Avança a exposição passando a comentar detalhes alusivos às composições de alguns             
materiais. 

439. Inicialmente, apenas repisa o posicionamento da SeinfraOperações em que a Pedra Britada             
(item 4.2-A), o Aditivo Plastificante (item 4.2-B) e a Fibra de nylon para concreto (item 4.2-C)                
estariam ‘sobre valorados’ por trazerem preços superiores aos adotados para esses mesmos itens na              
composição principal do item 4.2 (concreto edifício do reator). 
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440. Particularmente quanto à pedra britada, afirma a Andrade Gutierrez que jamais produziu por              
conta própria, por meio de extração em jazida, o que estaria demonstrado no Anexo XXXVIII e                
refutaria a tese central da unidade técnica - de que a construtora migrou da aquisição comercial                
para a extração em jazida. 

441. Já quanto ao aditivo plastificante, traz a construtora uma informação do catálogo do material,               
o que em tese justificaria a majoração de 5,4% no preço unitário, tendo em vista um ‘sobre                 
consumo’ na mesma faixa percentual, para cada cm3, segundo as informações técnicas do             
fabricante. 

442. Em relação à fibra de nylon, informa que diante da inexistência de precificação desse item nas                 
composições contratuais - segundo reconhecido pela própria unidade técnica -, fora adotado o valor              
presente no Sicro 03 para tal insumo. 

443. Em resposta às críticas direcionadas aos quantitativos de materiais, a Andrade Gutierrez             
trouxe: (i) anexo XXXIX contendo fotos e memoriais relacionados as fôrmas, (ii) anexo XL              
contendo levantamento topográfico da brita e areia e, finalmente, (iii) o anexo XLI com o relatório                
de pesagem do aço utilizado na obra. 

444. Encerra essa parte alusiva aos materiais declarando que a não aceitação dos seus argumentos               
implicaria em suposto enriquecimento ilícito da Administração, o que iria de encontro ao art. 994              
do Código Civil e parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/1993. 

445. Migra os comentários agora para o grupo de insumos impactados pela paralisação, no que diz                
respeito à mão de obra. 

446. Repassa inicialmente os argumentos da unidade técnica, que giraram em torno de: i)              
desnecessidade de novas categorias profissionais incluídas no aditivo 27-A; ii) pagamento indevido            
do percentual de 29% dentro da rubrica de horas extras; iii) ausência de comprovação da               
razoabilidade de salários praticados; iv) subcontratação irregular da empresa Marte. 

447. Para rebater os pontos da unidade técnica, traz o Anexo XLII, a fim de atestar o cuidado para                   
evitar duplicidades nas funções necessárias durante a suspensão do contrato. 

448. Explica que a cláusula 21 do contrato, segundo alinhado entre as partes, teria aplicação               
somente para a mão de obra indireta, o que teria sido recepcionado pelo TCU em 2009. 

449. Traz tabela em que explicita de forma comparativa os valores de algumas funções (encanador,               
pedreiro, ajudante etc.) na planilha orçamentária (retomada de Angra 3 - aditivo 23) e na ordem de                 
serviço especial (paralisação) a fim de comprovar que esta última, por trazer valores menores, não               
causava nenhum prejuízo ao erário. 

450. Comunica que a unidade técnica apenas inferiu pela não prestação efetiva dos serviços de               
conservação e preservação das estruturas, trazendo, para defender seu apontamento, um relatório            
fotográfico (anexo XLIII) e algumas correspondências que evidenciariam a execução de tais            
serviços, mesmo perante atrasos no pagamento superiores a 130 dias. Entende que a postura da               
unidade técnica inverte o ônus da prova previsto no Código de Processo Civil. 

451. Após contemplados materiais e mão de obra, volta-se a defesa para os insumos representados               
pelos equipamentos. 

452. Relembra a linha argumentativa da SeinfraOperações que sinteticamente pode ser descrita            
como: ‘a ETN vem aplicando sempre o custo de um operador para cada equipamento da obra,                
independentemente de a construtora demonstrar que o equipamento não pode ser desmobilizado            
ou de o operador estar efetivamente na obra’. Tal incorreção ocasionou o apontamento de um               
pagamento indevido de R$ 393.403,00. 

453. Em sua defesa, a construtora alega que atuou calcada na hipótese de que haveria um rápido                 
restabelecimento da execução contratual e de que uma desmobilização mais acentuada fora inviável             
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pela própria ETN. 

454. Por conta disso, adotou-se a metodologia de orçamentação do Sicro (seguindo as orientações              
da cláusula 21 - item 21.1.3 do contrato) para indenização, segundo a lógica de um operador por                 
equipamento, de modo conservador (contrário à eficiência), já que o operador de fato não estaria               
trabalhando, mas seria remunerado mesmo assim. Ademais, a comprovação da presença do            
maquinário se daria pela consulta ao anexo XLIV que compõe a defesa da empreiteira. 

Análise - Item III.1.6 

455. Antes de adentrar à análise é preciso gizar que se trata aqui de uma construtora que foi                  
implicada em esquemas de corrupção, como ficou sobejamente demonstrado nas Operações Lava            
Jato, Radioatividade, Pripyat e Irmandade. 

456. Mais ainda, a mesma sociedade empresária assinou Acordo de Leniência em 10/01/2016 (com              
homologação em maio do mesmo ano) junto ao MPF, o que deveria demonstrar uma mudança de                
postura junto à Administração Pública como um todo. Ou seja, era de se esperar que a empresa, ao                  
assumir o cometimento de atos ilícitos, colaborasse com outras entidades no esclarecimento de             
irregularidades levantadas por instituições públicas incumbidas de resguardar o erário público.           
Com efeito, no âmbito do TC 016.991/2015-0 o MPF autuou uma Certidão na qual se tem uma                 
promessa da empreiteira Andrade Gutierrez em colaborar para esclarecer os ilícitos no contrato de              
obras civis NCO 223/83, conforme ressaltado no Acórdão 483/2017-TCU-Plenário, de 22/3/2017. 

457. Contudo, a pretensa cooperação não é o que se verifica na postura da contratada. A Andrade                 
Gutierrez persiste em uma atitude paradoxal, de culpa circunstancial, já que admite ilícitos junto ao               
MPF - visando as benesses do acordo - e nega quaisquer não conformidades junto ao TCU. 

458. O presente tópico, como se verá, comporta mais uma oportunidade de demonstração de boa-fé               
não aproveitada pela construtora. 

459. Em linhas gerais, ante a paralisação da obra, a SeinfraOperações detectou uma série de não                
conformidades nos critérios de ressarcimento de materiais, mão de obra e equipamentos. A defesa              
primeiro apresentou alguns argumentos genéricos para então explicitar suas teses resistivas para            
cada um desses três grupos de insumos. 

460. Sopesando-se o teor dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993 - utilizados tanto pela empresa                
como pela unidade técnica - bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais citados,             
conclui-se que é cabida a devolução de valores, desde que totalmente necessários à manutenção do               
canteiro, cabendo expressa comprovação dessa necessidade. Insumos indevidos, desnecessários,         
ainda que mobilizados por iniciativa da empreiteira, não devem ser ressarcidos. A Administração             
não deve arcar com a ineficiência, ou mesmo a má-fé, da contratada. 

461. Esse entendimento, básico, diga-se de passagem, permite rechaçar por completo ao presente             
caso concreto a ideia do doutrinador Marçal Justen Filho, citado enfaticamente na defesa da              
Andrade Gutierrez: ‘Obriga-se a manter toda a sua estrutura operacional à disposição da             
Administração, aguardando a sua decisão de retomada dos trabalhos. ‘ 

462. Como o rol dos serviços a serem executados durante a paralisação é muito menor do que                 
aquele inerente ao curso normal da obra, não faz o menor sentido a manutenção de ‘toda a sua                  
estrutura operacional’. Do contrário, o contrato firmado sob regime de execução por empreitada             
(que pressupõe atingir um objetivo, com assunção de riscos pela contratada) é automaticamente             
transfigurado em um contrato ‘por administração’, ineficiente, com remuneração por mero aluguel            
de insumos. O próprio significado etimológico da palavra empreitada é ‘aquilo que se faz’,              
conforme registra Ferriani, 2015 (‘responsabilidade civil na empreitada’) 

(fonte: https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/6707/1/Carlos%20Alberto%20Ferriani.pdf) 

463. Adicionalmente, também não merece guarida a tese de que os vários argumentos apresentados              
pela construtora seriam no sentido de recuperar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso             
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porque há mais lógica em anuir por um contrato desbalanceado desde a sua origem ante os                
expressivos montantes de sobrepreço apontados por uma miríade de indícios levantados pela            
unidade técnica. Assim, a defendente, empresa leniente, não pode usar como subterfúgio a ideia de               
enriquecimento ilícito da Administração, quando defronte ao MPF confessa a participação em            
ilícitos, mas não os traz, nem especifica, perante este Tribunal de Contas. 

464. Ato contínuo, há incorreção na assertiva da Andrade Gutierrez no que tange às despesas               
financeiras, fato esse comprovado ao se revisitar o real apontamento feito pela unidade técnica em               
relação a tal parcela do BDI: 

‘O procedimento de antecipação de pagamentos reduz ainda as despesas financeiras alocadas no             
BDI, em benefício da contratada, trazendo adicionalmente riscos de perdas de materiais na             
paralisação das obras, por estarem expostos às intempéries, em ambiente marinho, altamente            
corrosivo.’ 

465. Finalizando, o próprio Acórdão 2.265/2005 do Plenário desta Corte - citado ao longo da              
defesa da construtora - indicou que o ressarcimento deveria incidir sobre as ‘despesas             
imprescindíveis à manutenção dos canteiros e serviços essenciais’. Combinando esse entendimento           
com a natureza indenizatória dos ressarcimentos, e percebe-se não ser devida a aplicação do BDI               
integral. 

466. Finda esta parte geral passa-se a análise dos materiais, e, logo em seguida, mão de obra e                  
equipamentos ora questionados. 

467. Segundo o relatório da SeinfraOperações (peça 188), a remuneração com o BDI integral pelo              
mero fornecimento de materiais caracterizou minimamente antecipação de pagamentos da ordem           
de R$ 6,1 milhões conforme instrução contida a peça 188. 

468. Conforme anotou a unidade técnica na referida peça, ao se deparar com o Boletim de Medição                 
de dezembro de 2015: 

‘(...) foi observado o desmembramento dos serviços em dois itens, o primeiro dedicado a remunerar               
o mero fornecimento de materiais, e o segundo destinado a remunerar a posterior aplicação desses               
materiais. Não há dúvidas de que o interesse contratual reside na entrega, pela construtora, do               
serviço pronto e acabado, e não apenas no fornecimento de materiais que poderiam ser inclusive               
adquiridos diretamente pela Eletronuclear, por meio de procedimento licitatório adequado (a           
exemplo do Pregão), almejando-se melhores preços, sem o risco embutido no BDI específico de              
obras nucleares em questão.’ 

469. Apesar de concordar com a colocação do relatório da UT no sentido da impropriedade da                
remuneração com o BDI integral pelo mero fornecimento de materiais, deve-se ressalvar que o              
contrato, como se verá adiante, admitia o ressarcimento de despesas contraídas com fornecedores             
até a data da paralisação da obra. 

470. Não resta dúvida, contudo, da inadequação da aplicação desta cláusula contratual como foi              
feita, com aplicação do BDI integral, visto que o artigo 79 da Lei 8.666 prevê tão somente o                 
ressarcimento dos prejuízos causados ao contratado pela paralisação da obra, o que certamente não              
inclui o ressarcimento de lucro e demais valores embutidos no BDI não atrelados ao mero               
fornecimento. 

471. Verifica-se assim, que a mecânica de ressarcimento estipulada para os materiais criava um              
incentivo distorcido, mostrando à construtora que seria vantajoso colocar a maior quantidade de             
materiais no canteiro, ainda que dispensáveis para aquele momento. Tal medida, contudo, não se              
coaduna com o interesse da ETN, tendo em vista as incertezas envoltas com a paralisação, as                
condições de armazenamento e os custos associados à guarda e preservação de tais materiais. 

472. Essa é a crítica geral à metodologia utilizada e que ocasionou problemas em pelo menos                
dezesseis itens: 
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(i) 4.2-A, B e C (fornecimentos de pedra britada, aditivo plastificante e fibra de nylon para os                 
edifícios UJA/B/E/F = R$ 66 mil); 

(ii) 4.16-A e B (areia hematita e brita hematita = R$ 94 mil); 

(iii) 4.19-A (brita zero = R$ 35 mil); 

(iv) 6.1-A (painel de fôrma para UJA/B/E/F = R$ 345 mil); 

(v) 17.1-A (aço CA-60 = R$ 112 mil); 

(vi) 18.1.1-A e B (aço CA-50 ‘virgem’ = R$ 1,33 milhão); 

(vii) 18.1.3-A até 18.1.12-A (aço CA-50 = R$ 289 mil); 

(viii) 19.1-A (aço CA-25 = R$ 94 mil); 

(ix) 27.1-A a D (placa de ancoragem, primer epóxi, solvente e eletrodos = R$ 1,83 milhão); 

(x) 27.3-A a C (perfis de aço estrutural, laminados e barra chata/redonda = R$ 440 mil); 

(xi) 27.8-A a G (embutidos metálicos e tubos aço carbono = R$ 206 mil); 

(xii) 29.1.2-A (bloco de concreto = R$ 1,7 mil); 

(xiii) 43.2.9-A a C (tinta/selador/massa epóxi = R$ 349 mil); 

(xiv) 43.2.15.1-A a C (tinta/selador/massa acrílica = R$ 166 mil); 

(xv) 43.5-A (cantoneiras = R$ 214 mil); e 

(xvi) 43.10-A (aço CA-50 para base de equipamentos = R$ 45 mil). 

473. Desses dezesseis itens, a Andrade Gutierrez apresentou manifestação para apenas três (pedra             
britada, aditivo plastificante e Fibra de nylon), que somam apenas R$ 66 mil, no montante apurado               
de R$ 5,6 milhões. 

474. Além da adequação dos custos dos itens supra, deve-se avaliar também a adequação do               
ressarcimento destes, visto que a Cláusula 21, item 21.1.5 do contrato previa o ‘pagamento das               
obrigações comprovadamente assumidas pela empreiteira perante subcontratados e/ou fornecedores         
até a data da paralisação’. (grifou-se) 

475. Observa-se que a Cláusula 21 do contrato admite a possibilidade do ressarcimento de              
obrigações assumidas com fornecedores até a data da paralisação da obra, contudo não há nos               
autos, até o momento, elementos que demonstrem a satisfação dessa condicionante. Além disso,             
tendo em vista, principalmente, o contexto de fraudes comprovadas em que se encontrava o              
contrato em questão, de práticas nefastas para a Administração Pública, com a participação             
conjunta da Contratada e Contratante, deverão ser sopesadas também a pertinência técnica e             
temporal da aquisição desses insumos. Em outras palavras, para cada um desses itens deverá ser               
feita uma justificativa técnica circunstanciada, demonstrando a adequação de sua inserção nos            
termos da Cláusula 21 do contrato e a comprovação que este tenha sido adquirido em data anterior                 
à data de paralisação da obra. 

476. Deverá ser avaliado também o valor do BDI a ser aplicado, visto que sua aplicação integral vai                  
de encontro ao artigo 79 da Lei 8.666/93 e ao princípio da economicidade. 

477. Assim, tendo em vista o exposto, opta-se no momento por manter a avaliação do               
superfaturamento ora apontado, preservando a totalização apresentada (peça 188, parágrafo 181,          
Tabela III.1.13), considerando que será feita apuração mais aprofundada no momento da Tomada             
de Contas Especial, oportunidade na qual poderão ser trazidos aos autos os elementos que              
demonstrem, para cada um desses itens, a pertinência técnica e temporal de cada um deles. 

478. Encerrados os comentários relacionados aos materiais, migra-se a análise para os insumos de              
mão de obra. 

60 
 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.651/2015-7 
 

479. De plano, é importante pontuar que no curso da auditoria conduzida no contrato de obras                
civis, a equipe de auditoria emitiu ofício de requisição no ensejo da ETN, entre outros pontos,                
‘justificar a finalidade de cada uma das 34 novas categorias de profissionais remuneradas’, pelo              
item 1.3.1.9, até dez/2015, ‘demonstrando os motivos de tais necessidades não terem sido             
atendidas por meio dos diversos outros profissionais do aditivo 23’. 

480. A conclusão à época foi de que as respostas da ETN não atenderam ao requerido, de modo que                   
se tornou imperativa a promoção de glosa no valor de R$ 1.487.554,57. 

481. Dando sequência, quanto à glosa de 29% das horas extras insertas nos Encargos Sociais,               
cumpre informar que não houve apresentação de nenhum argumento que rebatesse a pertinência             
dessa medida. Relembrando que tal percentual seria indevido, já que a ETN teria empregado              
146,70% de encargos sociais. Dentro da composição dessa parcela estaria a premissa de dois turnos               
de trabalho e muitas horas extras, enquanto que o item 21.1.3.1 do contrato veda expressamente o                
pagamento de horas extras durante o período de paralisação. Quanto a esse ponto, a Andrade               
Gutierrez não trouxe noveis esclarecimentos. Em vez disso, volta-se à tese ultrapassada de que não               
caberia à construtora a comprovação da adequabilidade dos custos, e sim à SeinfraOperações,             
invertendo o ônus da prova intrínseco aos processos de controle externo que tratam de recursos               
públicos. Em outras palavras, o dever de prestar contas é sempre daquele que gerencia e/ou se                
beneficia dos recursos públicos, conforme farta jurisprudência desta Corte de Contas. 

482. Dando continuidade, traz-se apontamentos da instrução pretérita em que a unidade técnica             
indicava nova inconsistência com as 34 funções alocadas, haja vista a presença de firma              
subcontratada para a mesma função e incoerências com a real necessidade dos colaboradores             
mobilizados: 

‘É importante ainda informar que a Eletronuclear apresentou lista de suas contratadas diretas             
(Evidência III.1.12), que inclui o Contrato GAC.T/CT - 4500183628, assinado em 25/8/2015, com             
a empresa MARTE, destinado aos ‘serviços complementares das atividades do canteiro de obras’             
(70,28% de execução em março/2016), com vigência até 28/2/2016. 

(...) 

Ocorre que a Eletronuclear vem aplicando sempre o custo de um operador para cada equipamento               
da obra, independentemente de a construtora demonstrar que o equipamento não pode ser             
desmobilizado ou de o operador estar efetivamente na obra. 

Durante a inspeção foi confirmado que praticamente todos os operadores foram desmobilizados,            
mas a empresa recebeu, de outubro a dezembro/2015, o total de R$ 393.403,00 indevidamente.             
Foram pagos os operadores equivalentes a: 11 caminhões diversos (basculante, baú, carroceria            
etc.), 2 carregadeiras, 9 centrais de concreto, 12 compressores, 3 elevadores, 3 empilhadeiras, 2              
escavadeiras, 9 fábricas de gelo, 23 gruas, 2 guindastes, 12 mastros distribuidores, 3 plataformas              
aéreas e 9 pontes rolantes.’ 

483. Também para os pontos acima não há qualquer argumento que contradite as premissas que               
levaram a SeinfraOperações a concluir pela existência de sobrepreço de R$ 1.487.554,57. Não            
bastasse a preexistência de uma empresa subcontratada, e de itens da planilha orçamentária do              
aditivo 23 que atestassem pela duplicidade nos ressarcimentos de mão de obra, há ainda evidências               
de indenizações indevidas ante o pagamento para funções (como operadores de 9 centrais de              
concreto) incompatíveis com a paralisação da obra. 

484. Assim, as meras menções a comparações isoladas do valor de algumas funções - uma das                
estratégias adotadas pela defesa da construtora - não tem qualquer efeito prático sobre a análise               
efetivada pela unidade técnica. 

III.1.7 Do dever de prova que incumbe à SeinfraOperações e do enriquecimento sem causa              
por parte da Administração 
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485. Neste tópico, a empreiteira se arvora em jurisprudência (Acórdão 1064/2009-TCU-Plenário)          
para arrematar que a SeinfraOperações deixou de comprovar que os materiais, mão de obra e               
equipamentos não foram utilizados na obra. 

486. Na esteira de suas alegações, vale-se também do Código de Processo Civil para sustentar a                
tese de que a prova é distribuída de maneira imutável entre as partes, de modo que a prova é de                    
quem alega. 

487. Avança nos comentários pontuando que a SeinfraOperações estava exigindo a produção de             
prova referente a fatos negativos (provas diabólicas), o que tornaria inócua a pretensão punitiva              
defendida pela unidade técnica: o superfaturamento. 

488. Assenta que a incorreção da SeinfraOperações, demandando a produção de prova por parte do               
ente acusado, ocasionaria o enriquecimento ilícito da Administração, o que infringiria o art. 884 do              
Código Civil. Complementa que o próprio TCU e o Judiciário têm entendimento pacificado em              
torno da necessidade de ressarcir (indenizar) as contratadas mesmo diante de contratos nulos. 

Análise - Item III.1.7 

489. De plano, é indispensável afastar qualquer dúvida quanto à particularidade dos processos de              
controle externo que correm no Tribunal de Contas da União. 

490. Tal particularidade diz respeito à inversão do ônus da prova, sempre que cotejado o uso de                 
recursos públicos. Tal entendimento retrata a jurisprudência pacificada desta Corte, de modo que o              
aresto citado na defesa, e muito menos o Código de Processo Civil tem aplicabilidade ao caso                
concreto. 

491. Para afastar qualquer dúvida, é oportuno descrever um trecho do texto disponível em apostila               
do curso de Tomadas de Contas Especial promovido por esta Corte de Contas, reproduzido no               
Relatório que fundamentou o Acórdão 665/2011-TCU-1ª Câmara: 

‘O princípio in dubio pro reo não é cabível nos processos do TCU, porque, diferentemente do                
direito civil, em que a boa-fé é presumida, nos processos referentes à comprovação de utilização               
regular de recursos públicos ocorre a inversão do ônus da prova, de modo que não cabe ao Tribunal                  
de Contas provar a culpa do agente público, mas antes exigir do gestor que comprove a boa e                  
regular aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade. Caso o gestor não logre             
produzir tal prestação de contas, restará presumida sua culpa.’ 

492. O recorte acima é claro quanto ao descabimento do TCU produzir prova diante de um cenário                 
de corrupção endêmica, que abala qualquer pressuposto de boa f-e da contratada, e quanto à               
impropriedade em se tecer analogias com o Direito Civil, nesse ponto específico. Além disso, a               
unidade técnica apresentou extenso e detalhado estudo, no qual se quantifica de maneira             
pormenorizada e transparente o montante mínimo do dano causado pelo contrato NCO 223/83 à              
Eletronuclear e à Administração Pública, tornando sem proveito a tese de prova negativa aventada              
pela construtora. 

493. Mais ainda, valendo-se do instituto da solidariedade é também pacífico que o entendimento              
firmado da inversão do ônus da prova alcance não apenas os getores que deram causa ao                
pagamento indevido, mas igualmente a Andrade Gutierrez, que é quem se beneficiou amplamente             
dos recursos públicos desviados dos fins a que deveriam ser alocados. 

494. Impende também registrar que o TCU, já há algum tempo, não se depara com teses resistivas                 
como a que neste tópico se sopesa. Mesmo nos vários processos de tomadas de contas relacionados                
com obras públicas é muito raro ter que enfrentar alegações em aderência com o ‘in dubio pro reo’,                  
já superadas pela jurisprudência desta casa. 

495. É oportuno ressaltar tal ponto, já que se trata aqui, frise-se novamente, de empresa               
severamente implicada em esquemas de corrupção, e pretendente ao patamar de colaboradora (pois             
tem acordo de leniência - ainda sigiloso - assinado junto ao MPF), mas que está se valendo de                  
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jurisprudência ultrapassada para protelar a assunção dos ilícitos, em vez de comprovar seus custos              
reais, medida essa que sempre esteve acessível à Andrade Gutierrez, desde o início. Tal conduta,               
revela-se como indício de má-fé da empreiteira, que insiste em rechaçar todas as irregularidades              
apontadas pela UT e, ao mesmo tempo, assinar acordos de leniência assumindo a participação em               
atos ilícitos, demonstrando uma reprovável postura nitidamente paradoxal. 

III.1.8 - Razões de justificativa complementares por parte da Andrade Gutierrez 

496. A Andrade Gutierrez apresentou (peça 261) razões de justificativas complementares, trazendo,           
preliminarmente, informações atinentes ao processo de anulação do contrato e sobre a            
impossibilidade, segundo seu entendimento, do uso de condições paradigmas descolados da data            
base do contrato. 

497. As razões de justificativas complementares versaram sobre temas já tratados acima, que             
foram: 

- Termo Aditivo n.25. 

- Ônibus - 44 passageiros urbano - Transporte de operários. 

- Movimentação de terra, desmonte, e obras marítimas. 

- Reabertura de discussões do Acórdão 2663/2009. 

- Exames admissionais. 

- Alimentação de pessoal. 

- Fotografia, publicidade e anúncios. 

- Suposto sobrepreço e superfaturamento nos serviços novos. 

498. Contudo, tendo em vista todo o acima exposto relativo aos apontamentos de sobrepreço e               
superfaturamento constituir elemento suficiente para conversão do presente processo em TCE, na            
qual deverá ser melhor avaliada opta-se, por uma questão de racionalidade processual, que essas              
justificativas complementares sejam pormenorizadamente avaliadas oportunamente, no âmbito da         
referida TCE. 

499. Reforçam essa proposição a necessidade de que as análises já realizadas e aquelas que ainda                
serão realizadas no presente processo sejam confrontadas de forma mais contundente com            
informações originárias de partes terceiras, como: (i) acordos de leniência firmados no âmbito do              
MPF, com homologação da Justiça Federal, (ii) eventual andamento de acordo de leniência com a               
CGU, (iii) colaborações premiadas de ex-executivos da Construtora Andrade Gutierrez com a            
Justiça Federal, (iv) relatórios finais de investigações internas da consultoria externa Hogan Lovells             
acerca do empreendimento de Angra 3, (v) informações objetivas de custos, possíveis de ser              
obtidas mediante quebra de sigilo fiscal da Construtora Andrade Gutierrez emanada pela Justiça             
Federal do Rio de Janeiro, (vi) relatório de consultoria externa (Deloitte) acerca da regularidade e               
custos do contrato NCO 223/83 e seus aditivos contratuais, e (vii) relatório interno de processo               
administrativo visando anulação do contrato de obras civis, já concluído pela Eletronuclear. 

III.2 Oitivas do MME, MPOG, Eletrobras e Casa Civil da Presidência 

500. Com relação as análises das oitivas promovidas ao MME, ao MPOG, à Eletrobras e à Casa                 
Civil da Presidência, acerca da irregularidade ‘gestão temerária do empreendimento’, foi           
esclarecido que: 

- constam nos autos as respostas às oitivas promovidas a esses órgãos (peças 206, 227, 228, 253,                 
254, 255, 258 e 260), estando, em princípio, aptas às respectivas análises; 

- diversos pontos específicos tornam a análise completa dessas oitivas contraindicadas no            
momento, posto não terem relação com a manutenção do contrato NCO 223/1983; 

- a atual gestão da Eletronuclear não dispõe da memória dos ex-dirigentes afastados dos seus               
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cargos, decorrentes da operação Pripyat da Polícia Federal; 

- estão sendo aguardados pela Eletronuclear os resultados finais dos estudos por empresa             
independente,os quais confirmaram os apontamentos do TCU quanto aos achados III.1 e III.2 do              
Relatório de Auditoria supramencionado, conforme reunião realizada em 1º/8/2017, com a           
participação de Eletrobras, Eletronuclear, empresas independentes contratadas e das unidades          
técnicas SeinfraOperações e SeinfraElétrica. 

- a empresa Hogan Lovells, contratada pela holding Eletrobras para investigação interna de             
possíveis irregularidades praticadas em diversas obras de suas subsidiárias, emitiu relatório           
conclusivo, ainda sigiloso, sendo seu acesso importante às análises ora empreendidas no presente             
processo. 

501. Assim, conforme esclarecido anteriormente (parágrafos 125 a 129), as análises das oitivas do              
MME, MPOG, Eletrobrás e Casa Civil da Presidência da República, acerca da irregularidade             
intitulada ‘gestão temerária do empreendimento’ serão efetuadas em momento posterior, quando da            
finalização, pela Eletronuclear, dos estudos necessários para a continuidade do andamento do            
empreendimento. 

502. Diante desses aspectos aqui mencionados, somados à extensão e complexidade dos assuntos já              
abordados na presente instrução, que inclui vultosos danos ao Erário, mostra-se adequado, por uma              
questão de racionalidade e objetividade processual, converter os presentes autos em TCE. 

503. Na referida TCE deverá ser tratada as irregularidades III.1, Sobrepreço e Superfaturamento do              
Contrato e III.2, Gestão Fraudulenta do Contrato, com a apuração conclusiva do dano ao Erário e a                 
elaboração completa da matriz de responsabilização. 

CONCLUSÃO 

504. Na presente instrução foram analisadas as medidas saneadoras adotadas pela Eletronuclear            
referentes aos achados III.1 (sobrepreço e superfaturamento das obras civis) e III.2 (gestão             
fraudulenta do contrato - obras civis) bem como a oitiva promovida à Construtora Andrade              
Gutierrez relativamente a essas irregularidades. 

505. No que se refere as medidas saneadoras adotadas pela Eletronuclear, verificou-se que estas              
continuam em andamento. Resta à Estatal, concluir, como medidas saneadoras, a apuração e             
responsabilização dos atos de gestão fraudulenta e do prejuízo (realizada por empresa            
independente) para realização do encontro de contas entre o que realmente foi executado pela              
empresa e o que teria de direito a receber, ou a devolver. Faz parte dessas medidas saneadoras,                 
também, executar a garantia contratual, visando reparação dos danos causados pelos atos ilícitos.             
Ressalta-se, contudo, que foi anunciado mais recentemente pela Estatal a anulação do contrato             
NCO 223/83, o que demanda, por parte do TCU, a exclusão dos apontamentos de IGP relativa ao                 
contrato por perda de objeto. 

506. No que se refere a oitiva promovida à Andrade Gutierrez, verifica-se que a Construtora               
apresentou novos elementos aos autos que se encontram às peças 206, 253, 260 e 261. Não                
obstante a Construtora ter trazido esses novos elementos, em suma, criticando as análises             
empenhadas pela Equipe de Auditoria, insta observar que se tratam, na maior parte de              
questionamentos subjetivos, e que não demonstraram efetivamente e objetivamente os custos           
envolvidos nas obras civis de Angra 3. 

507. A exceção do item ‘Consultoria Internacional’, tratado no item III.1.5.4, não houve             
demonstração ou apresentação de elementos que pudessem alterar o entendimento quanto às            
irregularidades de sobrepreço e superfaturamento apontadas pela SeinfraOperações no Relatorio de           
Auditoria (peça 188). 

508. Considerando essas observações, a tabela III.1.13 do Relatório de Auditoria da            
SeinfraOperações (peça 188, parágrafo 181) que totaliza o superfaturamento deve ser apresentada           
conforme a seguir (o superfaturamento indicado como decorrente de critérios inadequados de            
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apropriação de custos de paralisação das obras deverá ser reavaliado): 

Tabela III.1.3 (peça 188, parágrafo 181) 

[Tabela consta no original, peça 295, p. 73] 

Tabela III.1.3 (peça 188, parágrafo 181) corrigida com as presentes considerações 
Descrição de item de análise Superfaturamento 

(R$) 
Resumo de Análise 

Superfaturamento decorrente de medição de     
serviços com sobrepreço 

167.454.074,12 Superfaturamento decorrente dos   
sobrepreços em serviços (medição até     
dez/2015). Excluído o valor do item      
Consultoria Internacional da Tabela    
III.1.13 (peça 188, apresentada acima) 

Superfaturamento por critério inadequado de     
medição (indireto dos diretos) 

35.104.171,94 Ajuste dos quantitativos em função de      
critério de medição inadequado 

Superfaturamento de qualidade na mão de obra       
indireta 

9.646.808,77 Glosa de superfaturamento de    
qualidade - profissionais com    
qualidade inferior ocupando cargos    
que recebem salários de categorias     
superiores. Apenas a Folha de     
Pagamento de dez/2014, única    
disponibilizada. 

Superfaturamento decorrente de critérios    
inadequados de apropriação dos custos de      
paralisação das obras 

7.983.988,03 
 

Glosa de insumos pagos, integrantes     
de serviços não executados, da mão de       
obra constante no subitem 1.3.2.9 e de       
mão de obra (operadores) de     
equipamentos que deveriam ter sido     
desmobilizados 

Glosas decorrente do descompasso físico e      
financeiro (atrasos) 

45.867.834,12 Glosa pelo descompasso físico e     
financeiro devido aos atrasos por     
culpa da contratada, descontado    
superfaturamento de custos indiretos,    
de qualidade e decorrente de     
apropriação indevida dos custos na     
paralisação das obras 

Aditivo 25 24.556.721,41 Glosa de valores pagos indevidamente 
TOTAL* 290.613.598,39 Soma dos superfaturamentos   

apontados com as observações    
mencionadas 

* Total conforme correções mencionadas acima, excluindo o item ‘Consultoria Internacional’ 

509. Assim, analisadas as justificativas apresentadas pela Andrade Gutierrez às peças 206, 253,             
260, 261 restou configurado superfaturamento no valor de R$ 290.613.598,39 (valor histórico)           
restando ainda a reavaliação do superfaturamento decorrente de critérios inadequados de           
apropriação dos custos de paralisação das obras, reavaliação esta que poderá demandar a coleta de               
novas informações e documentos, incluindo a apresentação de custos obtidos a partir da quebra de               
sigilo fiscal da Construtora. Contudo, opta-se por manter a avaliação do superfaturamento ora             
apontado, preservando a totalização apresentada (peça 188, parágrafo 181, Tabela III.1.13),          
considerando que será feita apuração mais aprofundada no momento da Tomada de Contas             
Especial. 

510. Diante de todo o exposto, da materialidade dos valores ora apresentados, verifica-se haver              
elementos suficientes para conversão do presente processo em TCE, na qual deverá ser avaliada de               
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forma conclusiva o superfaturamento em questão, considerando todos os aspectos ora abordados. 

511. Nesse sentido, insta acrescentar que a Construtora trouxe aos autos (peça 261) justificativas             
complementares versando sobre temas já tratados presentemente. Não obstante, em que pese ter             
trazido argumentos adicionais de análise e críticas quanto aos apontamentos efetuados, uma análise             
mais contundente deve ser realizada quando do confronto de diversas informações originárias de             
partes terceiras, como (i) acordos de leniência firmados no âmbito do MPF, com homologação da               
Justiça Federal, (ii) eventual andamento de acordo de leniência com a CGU, (iii) colaborações              
premiadas de ex-executivos da Construtora Andrade Gutierrez com a Justiça Federal, (iv) relatórios             
finais de investigações internas da consultoria externa Hogan Lovells acerca do empreendimento de             
Angra 3, (v) informações objetivas de custos, possíveis de ser obtidas mediante quebra de sigilo               
fiscal da Construtora Andrade Gutierrez emanada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, (vi)              
relatório de consultoria externa (Deloitte) acerca da regularidade e custos do contrato NCO 223/83              
e seus aditivos contratuais, e (vii) relatório interno de processo administrativo visando anulação do              
contrato de obras civis, já concluído pela Eletronuclear. 

512. Por fim, cabe notificar, que em função da extensão, da complexidade e da materialidade dos                
assuntos abordados na presente instrução, mostra-se adequado, por uma questão de racionalidade e             
objetividade processual: (i) converter os presentes autos em TCE para tratar das irregularidades             
III.1, Sobrepreço e Superfaturamento nas Obras Civis, e a irregularidade III.2, Gestão Fraudulenta             
do Contrato; (ii) constituir processo apartado de acompanhamento para tratar da irregularidade            
III.3, Gestão Temerária do Contrato. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

513. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo o seu             
encaminhamento ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Bruno Dantas com as seguintes            
propostas: 

a) converter o presente processo em Tomadas de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da               
Lei 8.443/92 c/c o art. 252 do RITCU, na qual deverá ser analisada de forma conclusiva a               
irregularidade III.1, Sobrepreço e Superfaturamento das Obras Civis, e a irregularidade III.2,            
Gestão Fraudulenta do Contrato, delimitando a responsabilização e o montante do dano causado ao              
Erário; 

b) constituir processo de acompanhamento apartado para tratar da irregularidade III.3, Gestão            
Temerária do Contrato; 

a) comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso             
Nacional que a Eletronuclear comunicou a anulação do Contrato NCO 223/83 pactuado com a              
Construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A (Andrade Gutierrez), devendo ser excluído, por           
perda de objeto, o apontamento de IG-P, enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 121 da                 
Lei 13.408/2016 (LDO/2017);” 

9. O diretor da unidade, em sua manifestação, anuiu completamente às análises empreendidas. Em             
acréscimos, fez alguns registros que julgou importantes, acerca: i) do exercício do contraditório e da               
ampla defesa da Andrade Gutierrez em contraponto à possibilidade de a apresentação de sucessivos              
memoriais ser considerada como embaraço ao devido processo legal; ii) da aparente ausência de              
colaboração da empresa com o poder público; iii) do dano ao erário ora calculado e da conversão dos                  
autos em tomada de contas especial; e iv) de pequenos ajustes que se fariam necessários à proposta de                  
encaminhamento (peça 296). 
10. Especificamente no que tange à proposta de encaminhamento, o diretor sugeriu, diante dos             
indícios de conluio e fraude pontuados no achado de “gestão fraudulenta no contrato” a instauração de                
processo apartado para apurar a ocorrência de eventual fraude à licitação e a possível declaração de                
inidoneidade da Andrade Gutierrez. Considerou, também, ser desnecessária a constituição de processo            
apartado para tratar do achado de “gestão temerária do empreendimento”, bastando remeter cópias das              
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peças de defesa referentes ao achado e da presente deliberação ao processo constituído por força do                
item 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário. A proposta do diretor foi proferida nos seguintes             
termos (peça 296): 

“a) converter o presente processo em Tomadas de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da                
Lei 8.443/92 c/c o art. 252 do RITCU, na qual deverá ser analisada de forma conclusiva a                 
irregularidade III.1, Sobrepreço e Superfaturamento das Obras Civis, e a irregularidade III.2,            
Gestão Fraudulenta do Contrato, delimitando a responsabilização e o montante do dano causado ao              
Erário;  

b) remeter cópia das peças 188, 195, 196, 199, 200, 201, 207, 227, 228, 249, 251, 254, 255, 258,                   
281, 282 e 292 destes autos ao processo de acompanhamento apartado a ser criado no âmbito do                 
subitem 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário para tratar da irregularidade III.3, Gestão           
Temerária do Empreendimento;  

c) com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU, determinar à SeinfraOperações que               
constitua processo apartado de inidoneidade, visando promover, com fulcro no art. 250, IV, do              
Regimento Interno do TCU, a audiência da Construtora Andrade Gutierrez, para que, no prazo de               
15 (quinze) dias, apresente as razões de justificativa quanto aos indícios de fraudes no âmbito do                
Contrato NCO-223/83, alertando-a de que a não elisão da irregularidade – ponderada com a              
existência ou não de colaboração efetiva por meio de acordos de leniência – poderá ensejar a                
declaração de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, independentemente da apuração             
de eventual prejuízo ao erário, citada no art. 16, § 14, da Lei 12.846/2013, à luz da competência                  
atribuída ao TCU pelo art. 71, inciso II, da Constituição Federal, bem como demais sanções               
previstas em lei e aplicáveis ao caso; 

d) determinar à controladora Eletrobras, com base no art. 45 da Lei nº. 8.443/1992, que encaminhe                
a esta Corte de Contas todos os relatórios produzidos pela Comissão Independente de Investigação,              
pelo Processo Administrativo Interno da Eletronuclear e pelo escritório americano Hogan Lovells            
sobre as irregularidades identificadas na condução dos projetos do empreendimento nuclear de            
Angra III, a partir de entrevistas, análises de mídias digitais e notícias veiculadas na imprensa, no                
prazo de 15 (quinze) dias; 

e) comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso             
Nacional que a Eletronuclear comunicou a anulação do Contrato NCO 223/83 pactuado com a              
Construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A (Andrade Gutierrez), devendo ser excluído, por           
perda de objeto, o apontamento de IG-P, enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 121 da Lei                   
13.408/2016 (LDO/2017); 

f) retornar os autos à SeinfraOperações para a adoção das providências necessárias.” 

11. O secretário da SeinfraOperações, por sua vez, teceu comentários acerca (peça 297): i) de              
elementos adicionais obtidos a partir das operações Pripyat e Irmandade que comprovariam as fraudes              
na execução do contrato de obras civis; ii) da necessidade de considerar como indevidos os               
pagamentos por serviços de consultoria que já estariam inclusos no escopo da empreitada, divergindo              
do posicionamento do auditor e do diretor nesse aspecto; iii) dos prejuízos provocados pela empreiteira               
à Eletronuclear; iv) da ausência de colaboração da Andrade Gutierrez nos processos do TCU; v) da                
necessidade de se decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis; e vi) da              
necessidade de se suspender, temporariamente, a apuração referente à decretação de inidoneidade da             
empresa, em prestígio ao acordo de leniência firmado entre ela e o Ministério Público Federal (MPF). 
12. Ao final, apresentou proposta de encaminhamento consolidada, nos seguintes termos (peça           
297, p. 19-22): 

“VII. proposta de encaminhamento consolidada 

94. Diante das considerações ora aduzidas, e com as devidas vênias ao auditor-instrutor e ao titular                
da 1ª Diretoria, apresento, para apreciação do Exmo. Ministro-Relator Bruno Dantas, a redação             
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consolidada da proposta de encaminhamento precedente (alterações em negrito): 

I. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, §2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 31 e 51 da                
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida - Decreto 5.687/2006),            
aliados ao poder geral de cautela do TCU, prerrogativa institucional e indisponível decorrente do              
art. 71 da Constituição Federal, conforme reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal           
Federal, a indisponibilidade dos bens, valores e direitos ‘não financeiros’ dos responsáveis            
solidários a seguir arrolados, pelo prazo de 01 (um) ano, devendo a medida alcançar tantos bens                
quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos prejuízos apontados, no montante            
atualizado de R$ 519.887.926,64 (data-base 29/9/2017; equivalente ao superfaturamento de         
R$ 303.212.368,27, na data-base 1/7/2008 - aditivo 23 ao contrato NCO 223/83), ressalvados os             
bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e a continuidade das operações das              
pessoas jurídicas: 

Responsável CPF/CNPJ Cargo 

Othon Luiz Pinheiro da Silva 135.734.037-00 ex-Presidente Eletronuclear 

José Eduardo Brayner Costa Mattos 299.885.787-68 ex-Superintendente de  
Construção de Angra 3 

Luiz Antonio de Amorim Soares 546.971.157-91 ex-Diretor Técnico ETN 

Luiz Manuel Amaral Messias 101.581.707-68 ex-Superintendente de  
Gerenciamento de  
Empreendimentos ETN 

Pérsio José Gomes Jordani 109.681.057-34 Ex-Diretor de Planejamento,   
Gestão e Meio ambiente ETN 

Edno Negrini 140.993.061-00 Ex-Diretor de Administração e    
Finanças ETN 

Otávio Marques de Azevedo 129.364.566-49 ex-Presidente da Andrade   
Gutierrez 

Flavio David Barra  533.853.226-34 ex-Diretor da Andrade   
Gutierrez 

Clóvis Renato Numa Peixoto Primo 310.592.440-04 ex-Diretor da Andrade   
Gutierrez 

Rogério Nora de Sá 189.039.917-53 ex-Diretor da Andrade   
Gutierrez 

Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho 337.882.437-91 ex-executivo da Andrade   
Gutierrez 

Andrade Gutierrez Engenharia S/A CNPJ: 
17.262.213/0001-
94 

Empreiteira responsável pelo   
contrato NCO 223/83 

II. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta              
deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 

III. nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15                 
(quinze) dias, sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados acima para que se pronunciem,             
caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar, informando-lhes que, no âmbito da              
respectiva resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens               
por eles considerados essenciais ao sustento das pessoas físicas e à manutenção das atividades              
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operacionais da sociedade empresarial e, portanto, não suscetíveis ao alcance da medida cautelar,             
acompanhados das devidas justificativas; 

IV. informar à Andrade Gutierrez Engenharia que, em caso de não colaboração por parte da               
empresa com este Tribunal, para apurar os fatos e responsáveis tratados nestes autos, poderão ser               
adotadas as medidas para declarar a inidoneidade para licitar, por até 5 (cinco) anos, nos termos do                 
art. 46 da Lei 8.443/1992, fixando o prazo até 20/11/2017 para a manifestação, conforme            
Acórdão 2048/2017-TCU-Plenário; 

V. deixar assente que a concessão do prazo referido no item anterior objetiva a apresentação de                
compromisso a ser firmado pela empresa leniente, no qual sejam especificadas detalhadamente as             
medidas de colaboração que possam contribuir com a efetividade dos respectivos processos de             
controle externo deste Tribunal, por meio, entre outras possibilidades, (i) da apresentação de             
elementos que permitam com maior nível de confiança e fidedignidade, apurar e quantificar o              
débito, (ii) definir graus diferenciados de responsabilidades, (iii) dar celeridade e efetividade ao             
processo que busca o ressarcimento do dano ao erário, a exemplo da apresentação de documentos               
fiscais e registros contábeis/operacionais (apropriação de produtividades e custos unitários dos           
insumos), bem como (iv) considerando o ambiente de redução de litigância, não apresentar             
memoriais, embargos e recursos de caráter protelatório contra as decisões que vierem a ser              
proferidas, conforme votos condutores dos Acórdãos 483 e 1083/2017-TCU-Plenário; 

VI. deixar assente, ainda, que a recuperação de ativos envolvendo atos de corrupção é prevista               
como princípio fundamental no art. 51 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção             
(Convenção de Mérida - Decreto 5.687/2006), e que a corrupção viola diretamente direitos            
humanos, na medida em que causa nefastos efeitos deletérios à economia do país, impedindo o               
progresso, a prestação de serviços básicos, a erradicação da pobreza e da fome, razão pela qual esta                 
Corte de Contas perseguirá a recuperação integral de todo o recurso desviado, nos termos das suas                
competências constitucionais, conforme ressaltado nos Acórdãos 483 e 1.083/2017-TCU-Plenário; 

VII. notificar a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal, sobre esta              
decisão, facultando-lhe a apresentação de manifestação até 20/11/2017, em coerência com o prazo             
concedido pelo Acórdão 2048/2017-TCU-Plenário; 

VIII. deixar assente que , por ocasião da análise do grau de efetividade das eventuais medidas                
ofertadas pela empresa leniente, este Tribunal deliberará sobre possíveis sanções premiais a serem             
concedidas, conforme o caso, nos moldes do item 9.4.3 do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário e do             
item 9.9.1 do Acórdão 1831/2017-TCU-Plenário, a exemplo das a seguir listadas: 

i. possibilidade de extinção dos juros de mora sobre o montante da dívida, mantendo-se apenas a                
correção monetária, a partir do reconhecimento da boa-fé da empresa leniente quando colabora             
para o cálculo do débito, conforme previsão do art. 202, §4º, do Regimento Interno do TCU; 

ii. redução da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, proporcional à efetiva colaboração,             
podendo chegar a 100% do valor atualizado do débito; 

iii. benefício de ordem na cobrança de dívidas nas tomadas de contas especiais em que empresas                
colaboradoras respondam solidariamente pelo débito junto a outras empresas; 

iv. ressarcimento da dívida mediante parcelamento delineado de forma a respeitar a capacidade real              
de pagamento das empresas (‘ability to pay’); 

v. eventual consideração, como restituição antecipada parcial do débito junto ao TCU, dos             
valores efetivamente recuperados pelo MPF aos cofres da União, provenientes de vantagens            
indevidas pagas pelas empresas a gestores públicos, como uma forma de incentivo à alavancagem              
do ressarcimento de valores desviados, funcionando como fundo reparador, providência que           
acarretaria o diferimento do início do recolhimento do débito; 

IX. converter o presente processo em Tomadas de Contas Especial, com fundamento no art. 47              
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da Lei 8.443/92 c/c o art. 252 do RITCU, na qual deverá ser analisada, de forma conclusiva, o                
débito associado à irregularidade ‘III.1, Sobrepreço e Superfaturamento das Obras Civis’, e a             
irregularidade ‘III.2, Gestão Fraudulenta do Contrato’, delimitando a responsabilização e o           
montante do dano causado ao Erário; 

X. remeter cópia das peças 188, 195, 196, 199, 200, 201, 207, 227, 228, 249, 251, 254, 255, 258,                   
281, 282 e 292 destes autos ao processo de acompanhamento apartado a ser criado no âmbito do                 
subitem 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário para tratar da irregularidade ‘III.3, Gestão          
Temerária do Empreendimento’; 

XI. determinar à controladora Eletrobras, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que encaminhe a               
esta Corte de Contas todos os procedimentos de apuração de ilícitos e providências administrativas              
e judiciais decorrentes da anulação do contrato NCO 223/83, inclusive das sanções à luz da               
Lei 8.666/1993, inclusive relatórios produzidos pela Comissão Independente de Investigação, pelo          
Processo Administrativo Interno da Eletronuclear e pelo escritório americano Hogan Lovells sobre            
as irregularidades identificadas na condução dos projetos do empreendimento nuclear de Angra III,             
a partir de entrevistas, análises de mídias digitais e notícias veiculadas na imprensa, no prazo de 15                 
(quinze) dias; 

XII. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso             
Nacional que a Eletronuclear comunicou a anulação do Contrato NCO 223/83 pactuado com a              
Construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A (Andrade Gutierrez), devendo ser excluído, por           
perda de objeto, o apontamento de IG-P, enquadrado no art. 121, § 1º, inciso IV, da               
Lei 13.408/2016 (LDO/2017); 

XIII. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação à SeinfraElétrica, à SecexEstatais, à             
Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, à Força-Tarefa do Ministério             
Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União, ao Juiz Federal Titular da 7ª Vara Federal                
Criminal do Rio de Janeiro, ao Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao Ministério                 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), à Eletronuclear, à           
Eletrobras, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC) e ao Ministério              
de Minas e Energia, para adoção das medidas consideradas cabíveis, informando-lhes acerca da             
possibilidade de, após a assinatura de novos acordos de leniência, seus aditivos e/ou delações              
premiadas, notificar esta Corte de Contas para que se possa deliberar sobre o eventual relaxamento               
da medida cautelar de indisponibilidade de bens que vier a ser adotada, na medida em que os                 
responsáveis demonstrem pré-disposição para indenizar os danos causados ao erário; e 

XIV. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis.” 

13. Antes de trazer os autos à apreciação deste Plenário, julguei conveniente ouvir o Ministério              
Público junto ao TCU (MPTCU), especificamente quanto à proposta para decretação da            
indisponibilidade dos bens da Andrade Gutierrez S.A. e de seus dirigentes (peça 301). Representando o               
parquet, a Procuradora Geral Cristina Machado da Costa e Silva emitiu o parecer que transcrevo a                
seguir (peça 303): 

“Trata-se de inspeção realizada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em           
Infraestrutura (SeinfraOperações) na Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear), com o objetivo          
de fiscalizar as obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, no estado do Rio de Janeiro, no                  
âmbito do Fiscobras 2016. 

2. É de se rememorar que as obras civis da unidade nuclear ocorreram sob amparo do Contrato                 
NCO-223/83, firmado entre a Eletrobras Termonuclear S.A. (ETN) e a Construtora Andrade            
Gutierrez S.A., em 1983, iniciado em junho de 1984 e paralisado em abril de 1986, sendo                
retomadas em 2007, ao valor de R$ 1.248.553.825,11, na data-base de julho de 2008. 

3. Diversas foram as atuações do Tribunal de Contas da União (TCU) junto ao empreendimento ora                
em comento, tendo-se alcançado, com o aprofundamento das apurações, um dano estimado em             
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R$ 303.212.368,27, tendo por data-base julho de 2008 (peça 295, p.73). 

4. Nesta feita, a Unidade Técnica propõe, dentre outras medidas de natureza processual, a              
conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial (TCE) (peça 295, p.74). Por             
seu turno, o pronunciamento da subunidade acrescentou a proposta de constituição de apartado             
para exame da ocorrência de fraude comprovada à licitação, para fins de declaração de              
inidoneidade (peça 296). 

5. Em complementação, o titular da SeinfraOperações propõe que seja decretada a            
indisponibilidade dos bens da Construtora Andrade Gutierrez e dos ex-dirigentes da contratada e             
da Eletronuclear, bem como seja informada à contratada que a não colaboração com os processos               
em apuração no Tribunal poderá ensejar a declaração de inidoneidade da empresa (peça 297,             
p.19). Ainda, propõe-se comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e            
Fiscalização do Congresso Nacional que a Eletronuclear noticiou a anulação do Contrato NCO             
223/83 (peça 282), devendo ser excluído, por perda de objeto, o apontamento de IG-P, enquadrado              
no art. 121, § 1.º, inciso IV, da Lei 13.408/2016 (LDO/2017). 

6. Em despacho (peça 301), o nobre relator do feito, Ministro Bruno Dantas, requereu a oitiva do                
Ministério Público junto ao TCU especificamente quanto à proposta do Secretário da            
SeinfraOperações no sentido de determinar a decretação da indisponibilidade de bens da            
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e de seus dirigentes. 

7. Em atenção à audiência com que distingue o Parquet o nobre ministro-relator, esta representante               
do Ministério Público oferecerá sua manifestação sobre a questão indicada, sem prejuízo de             
oferecer breves contribuições, de ordem mais sistemática, para o enfrentamento do problema            
inerente ao exercício das competências sancionatórias e condenatórias em débito pelo TCU diante             
do potencial ambiente de cooperação por parte de empresas e agentes sujeitos a sua jurisdição. 

II 

8. Como é cediço, a indisponibilidade de bens é uma medida cautelar cujo objetivo é resguardar o                 
resultado prático de uma ação, restringindo o exercício pelo devedor de seu poder de alienar ou                
onerar os bens assim declarados. O devedor não fica privado do domínio de seus bens, apenas                
deixa de exercer alguns dos poderes plenos do direito real de propriedade. 

9. Assim, como toda medida de tal natureza, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar                
assentada em dois pressupostos, o periculum in mora e o fumus bonis iuris. Nos processos               
perante o TCU, em regra, tem-se exigido ainda que a conduta perpetrada tenha um alto grau de                 
reprovabilidade, caso contrário, estar-se-ia permitindo a aplicação do instituto para todas as            
situações em que fossem instauradas tomadas de contas especiais, as quais possuem por             
pressuposto a existência de dano em decorrência de uma conduta ilícita por parte dos responsáveis. 

10. Por ser uma medida que afeta severamente a esfera de direitos dos responsáveis, deve ser                
adotada em caráter excepcional e nos estritos limites previstos em lei. Nesse desiderato, assim              
prescreve o § 2.° do art. 44 da Lei 8.443/1992 (LOTCU): 

‘Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do                 
Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se          
existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou              
dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu                
ressarcimento. 

... 

§ 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal,                
sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a                  
um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para             
garantir o ressarcimento dos danos em apuração.’ 
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11. Tal temática - possibilidade de decretação de indisponibilidade pelo TCU - encerra             
interpretações diversas no âmbito judicial, sobretudo no Supremo Tribunal Federal (STF). Em            
situações bastante similares às aqui tratadas, por meio de decisões monocráticas, o eminente             
Ministro Marco Aurélio de Melo tornou sem efeito deliberação do TCU que havia decretado a               
indisponibilidade de bens das Construtoras Norberto Odebrecht e OAS (MS 34.357 e 34.392),             
partindo, em síntese, das seguintes premissas: (i) embora seja reconhecido que assiste ao TCU o               
poder geral de cautela, entende-se que não alcança os particulares contratantes com a             
Administração Pública; (ii) o art. 44 da Lei 8.443/1992 somente se aplica a responsáveis sujeitos à               
jurisdição do TCU, ou seja, a servidor público e não a particular; e (iii) há o perigo de mora                   
reverso, pois a manutenção da medida cautelar sujeitaria as sociedades empresárias impetrantes à             
morte civil. 

12. O fundamento central do deferimento da ordem, em sede monocrática no MS 34.357/DF,              
residiu basicamente no sentido de que a competência do Tribunal de Contas da União, como órgão                
administrativo de controle externo da Administração, está direcionada para a atuação de gestores             
ou responsáveis públicos, sem se estender a terceiros alheios à essa esfera - pessoas jurídicas de                
direito privado e particulares - para a imposição de sanções ou outras medidas de caráter restritivo                
de direitos ou propriamente à imputação de débito. 

13. Por outro lado, nos Mandados de Segurança 23.550, 29.599 e 24.739 não prosperou tal tese                
acerca da falta de competência do TCU sobre terceiros privados. No MS 23.550 (Redator Min.               
Sepúlveda Pertente, DJ 31/10/2001), o Tribunal Pleno decidiu que ‘o Tribunal de Contas da União               
- embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência,              
conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do              
contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou’. 

14. No MS 29.599, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma do STF                
deliberou que ‘é legítima a condenação solidária da impetrante [Construtora Andrade Gutierrez            
S/A] ao ressarcimento do dano causado ao Erário [em razão de superfaturamento de preços              
constatado em aditamentos contratuais], bem como sua consequente inscrição no CADIN, no caso             
de inadimplemento, tudo em consonância com a Lei 8.443/1992’. No mesmo sentido, no MS              
24.739 a Primeira Turma do STF decidiu que ‘compete à Corte de Contas da União aplicar aos                 
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas              
em lei, que estabelece, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao Erário              
(art. 71, VIII, da Constituição Federal)’. 

15. Tem-se, assim, que para efeito do disposto no parágrafo único do art. 70 e no inciso II do                  
art. 71 da Constituição Federal, estão inseridos na jurisdição do TCU, em paralelo com os              
administradores e demais agentes - pessoas físicas e jurídicas - ordinariamente responsáveis por             
dinheiros, bens e valores públicos da administração federal, também aqueles - pessoas físicas ou              
jurídicas - que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao                
Erário. 

16. Percebe-se que o requisito essencial a atrair a jurisdição ou a competência do Tribunal não é                 
propriamente a pessoa do agente, mas o gerenciamento de recursos públicos federais ou o              
cometimento de irregularidade de que resulte dano ao Erário. Por evidente, decorre da segunda              
vertente que a ação irregular praticada por terceiros particulares ou privados há de estar inserida no                
desenvolvimento de uma atividade pública de um órgão estatal ou com esta ser conexa (em geral,                
por meio de contratos públicos ou mesmo exercendo múnus público, como convenente), pois,             
afinal, tais disposições constitucionais se referem à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e            
patrimonial da União. 

17. Corrobora tal entendimento, a posição assentada pela eminente Ministra Rosa Weber quando na              
Relatoria do MS 34.446/DF, a respeito do Acórdão 2.428/2016-TCU-Plenário, mediante o qual o             
Tribunal decretou cautelarmente, com fundamento art. 44, § 2.º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 273 e               
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274 do Regimento Interno, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens dos responsáveis -                
pessoas físicas de ex-agentes públicos e pessoas jurídicas (entre elas a impetrante, Construtora             
Queiroz Galvão S/A), alcançando a medida os bens considerados necessários, para garantir o             
integral ressarcimento do débito em apuração imputado a cada responsável, ressalvados os bens             
financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas              
jurídicas. 

18. Entre os fundamentos da decisão da ilustre Relatora, merecem destaque particularmente os             
tópicos em que se refuta o argumento da impetrante no sentido da restrição que adviria do art. 44, §                  
2.º, da Lei 8.443/92: 

‘29. A interpretação restritiva da norma veiculada no mencionado preceito legal, defendida pela             
impetrante, não aparenta merecer guarida. Estabelecidas as premissas de que (i) o poder geral de               
cautela se destina a assegurar o resultado útil das decisões da Corte de Contas e (ii) as decisões                  
daquele órgão podem contemplar a condenação de particulares contratantes com entes da            
administração pública federal, adequado concluir, ao menos em primeiro olhar, que a            
indisponibilidade de bens configura medida passível de aplicação, quando presentes os requisitos            
legais, a quaisquer pessoas sujeitas à fiscalização da autoridade impetrada, independentemente de            
serem, ou não, titulares de função pública. 

30. Essa é a sinalização que extraio da jurisprudência majoritária desta Corte, com a vênia da                
posição externada nas decisões monocráticas proferidas nos mandados de segurança nºs 34.357,            
34.392, 34.410 e 34.421. Também a acenar para a legitimidade do acórdão impugnado, registro              
abalizado escólio doutrinário: ‘No exercício de sua função constitucional, e ainda com lastro na Lei               
8.443/1992, que o regula, pode o Tribunal de Contas usar seu poder geral de cautela e decretar a                  
indisponibilidade de bens em processo de tomada de contas especial, desde que seja devidamente              
fundamentada a decisão. O objetivo é neutralizar, de forma imediata, situações de lesividade ao              
Erário ou de gravame ao interesse público, as quais poderiam ser irreversíveis sem a promoção da                
medida de urgência.’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.            
São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.072).’ 

19. A nosso ver, do escopo geral do art. 44 da Lei 8.443/1992 não há dúvida de que, inserido na                   
seção de fiscalização de atos e contratos, o aspecto preponderante de suas disposições está em               
disciplinar a atuação do TCU no tocante a adotar medida cautelar, no início ou no curso de                 
qualquer apuração, para os casos de indícios de retardo ou dificuldade para a realização de               
auditoria ou inspeção ou de cometimento de novos danos ao Erário ou inviabilidade do seu               
ressarcimento, de modo que retirar do campo de incidência da norma em questão os particulares,               
que potencialmente se beneficiarem indevidamente ou se locupletaram dos recursos públicos,           
importaria no esvaziamento do bem jurídico protegido pela norma. 

20. Nesse contexto, à luz da teoria dos poderes constitucionais implícitos mencionada no             
MS 24.510/DF e demais julgados correlatos, no sentido de que a Constituição, ao conferir uma              
atribuição a determinado órgão estatal, assegura, ainda que de modo não expresso, os meios              
necessários para o seu efetivo cumprimento, não se concebe ignorar que o alcance do poder de                
cautela do órgão competente deve ser compatível ou consistente com o resultado útil que se espera                
do exercício de suas atividades, sob pena de restar inócua a própria prerrogativa reconhecida, no               
caso, ao Tribunal. 

21. Como bem destacado no Voto condutor do Acórdão 2.428/2016-TCU-Plenário, do eminente            
Ministro Benjamin Zymler, quanto à jurisdição desta Corte de Contas sobre particulares, é de se               
observar que o texto constitucional, em especial o art. 70, parágrafo único, e o inciso II do art. 71,                 
não fez distinção entre agentes públicos ou particulares para fins de recomposição do débito,              
bastando que qualquer um deles tenha dado causa à irregularidade de que resulte prejuízo ao               
Erário. Em verdade, tampouco é necessária a comprovação da coparticipação de agentes públicos             
na irregularidade para que seja fixada a responsabilidade da pessoa jurídica privada por danos              
cometidos aos cofres públicos, conforme decidiu o Tribunal nos Acórdãos n.ºs 946/2013-Plenário,            
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1.680/2013-Plenário, 2.056/2013-Plenário, 2.448/2013-Plenário, 2.677/2013-Plenário e     
7.778/2015-2.ª Câmara, dentre outros. Sendo assim, o particular que tenha dado causa a um dano               
ao Erário estará sujeito à jurisdição desta Corte de Contas, independentemente de ter atuado em               
conjunto com agente da Administração Pública, conforme o art. 71, inciso II, da Constituição             
Federal. 

22. Portanto, considerados os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à jurisdição e à             
competência do TCU, em conjunto com o respaldo jurisprudencial que sobressai das decisões             
colegiadas do STF, assiste ao TCU - na qualidade de órgão incumbido do controle externo da                
administração pública federal - o direito de declarar a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e                
jurídicas, nesse caso inclusive as não integrantes da esfera pública, em sede de medida cautelar,               
resguardadas as condições impostas pela legislação em vigor. 

III 

23. Feita essa breve abordagem acerca da competência do Tribunal para decretação de             
indisponibilidade de bens, sobretudo de pessoas físicas e jurídicas sem vínculo direto com a              
Administração Pública, passa-se ao exame da proposta encaminhada pelo titular da           
SeinfraOperações no tocante à adoção da medida cautelar em face da Construtora Andrade             
Gutierrez e de seus dirigentes, consignada nos seguintes termos (peça 297, p. 19): 

‘I. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, §2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 31 e 51 da                
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida - Decreto 5.687/2006),            
aliados ao poder geral de cautela do TCU, prerrogativa institucional e indisponível decorrente do              
art. 71 da Constituição Federal, conforme reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal           
Federal, a indisponibilidade dos bens, valores e direitos ‘não financeiros’ dos responsáveis            
solidários a seguir arrolados, pelo prazo de 01 (um) ano, devendo a medida alcançar tantos bens                
quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos prejuízos apontados, no montante            
atualizado de R$ 519.887.926,64 (data-base 29/9/2017; equivalente ao superfaturamento de         
R$ 303.212.368,27, na data-base 1/7/2008 - aditivo 23 ao contrato NCO 223/83), ressalvados os             
bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e a continuidade das operações das              
pessoas jurídicas: 

 
Responsável CPF/CNPJ Cargo 
Othon Luiz Pinheiro da Silva 135.734.037-00 ex-Presidente Eletronuclear 
José Eduardo Brayner Costa    
Mattos 

299.885.787-68 ex-Superintendente de Construção de Angra 3 

Luiz Antonio de  
Amorim Soares 

546.971.157-91 ex-Diretor Técnico ETN 

Luiz Manuel Amaral Messias 101.581.707-68 ex-Superintendente de Gerenciamento de    
Empreendimentos ETN 

Pérsio José Gomes Jordani 109.681.057-34 Ex-Diretor de Planejamento, Gestão e Meio ambiente       
ETN 

Edno Negrini 140.993.061-00 Ex-Diretor de Administração e Finanças ETN 
Otávio Marques de Azevedo 129.364.566-49 ex-Presidente da Andrade Gutierrez 
Flavio David Barra  533.853.226-34 ex-Diretor da Andrade Gutierrez 
Clóvis Renato Numa Peixoto    
Primo 

310.592.440-04 ex-Diretor da Andrade Gutierrez 

Rogério Nora de Sá 189.039.917-53 ex-Diretor da Andrade Gutierrez 
Gustavo Ribeiro de Andrade    
Botelho 

337.882.437-91 ex-executivo da Andrade Gutierrez 

Andrade Gutierrez Engenharia   
S/A 

17.262.213/0001-9
4 

Empreiteira responsável pelo contrato NCO 223/83 
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II. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta              
deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 

III. nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15                 
(quinze) dias, sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados acima para que se pronunciem,             
caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar, informando-lhes que, no âmbito da              
respectiva resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens               
por eles considerados essenciais ao sustento das pessoas físicas e à manutenção das atividades              
operacionais da sociedade empresarial e, portanto, não suscetíveis ao alcance da medida cautelar,             
acompanhados das devidas justificativas;’ 

24. Como destacado alhures, a jurisprudência do Tribunal tem-se firmado pela observância de três              
requisitos legitimadores para decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, quais            
sejam: a plausibilidade do direito, o perigo da demora e a alta reprovabilidade da conduta do                
responsável. 

25. No que concerne ao perigo da demora, tem-se por plenamente aplicável ao caso em apreço o                 
entendimento de que a gravidade dos fatos e os valores envolvidos podem representar riscos              
significativos de desfazimento de bens, o que indica a tomá-lo por presumido (Acórdãos n.ºs              
224/2015, 2.428/2016 e 2.109/2016, todos do Plenário do TCU). 

26. Por oportuno, vale colacionar excerto da Declaração de Voto proferida pelo eminente Ministro              
Benjamin Zymler, quando da decretação da indisponibilidade de bens dos responsáveis pela            
aquisição da refinaria de Pasadena (Acórdão 224/2015-Plenário): 

‘10. Ou seja, na seara de direito público, entendeu-se que o periculum in mora seria presumido em                 
razão da gravidade dos fatos e da importância de se preservar o bem público. A jurisprudência do                 
Superior Tribunal de Justiça indica, pois, que a decretação de indisponibilidade de bens pode              
ocorrer mesmo sem a existência de atos concretos indicativos da dilapidação do patrimônio             
por parte dos responsáveis. Cito, ainda, como exemplo a seguinte decisão: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO        
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE        
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS.       
EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA             
PRESUMIDO. 

1. O fundamento utilizado pelo acórdão recorrido diverge da orientação que se pacificou no âmbito               
desta Corte, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção, j. 26/2/2014), no             
sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa            
caracteriza tutela de evidência. 

2. Daí a desnecessidade de comprovar a dilapidação do patrimônio para a configuração de              
periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92,               
bastando a demonstração do fumus boni iuris, consistente em indícios de atos ímprobos. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos) 

(...) 

14. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte de Contas se posiciona no sentido de que a decretação                 
de indisponibilidade de bens dos responsáveis não necessita ser precedida de indícios concretos de              
dilapidação do patrimônio por parte dos responsáveis ou de qualquer outra ação tendente a              
inviabilizar o ressarcimento ao Erário. Trata-se de procedimento consentâneo com aquele da Lei de             
Improbidade Administrativa e justificado por ambas se tratarem de questões de direito público. 

15. Entretanto, essa mesma jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a utilização do                
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instituto de natureza cautelar é excepcional e somente deve ocorrer em casos específicos, no bojo               
dos quais estejam presentes não só indícios de prejuízos de significativa monta, mas,             
principalmente, quando está evidenciada uma conduta por parte dos responsáveis especialmente           
reprovável que apresente riscos significativos de desfazimento de bens de forma a prejudicar o              
ressarcimento aos cofres públicos.’ 

27. Ainda, corrobora tal entendimento, a posição firmada na Suprema Corte quando do julgamento              
do MS 33.092, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, em situação fática consonante              
com a aqui tratada, em que se assentou que ‘a decretação cautelar da indisponibilidade dos bens                
dos envolvidos em atos danosos aos cofres da União mostra-se cabível e até mesmo recomendável               
na hipótese em exame, ante o risco de frustração da utilidade do processo administrativo em               
curso na Corte de Contas’. 

28. Nessa toada, é de se verificar que o contexto de irregularidades evidenciadas nestes autos,               
declinadas no Relatório de Inspeção 25/2016 (peça 188) - (i) sobrepreço e superfaturamento nas             
obras civis, (ii) gestão fraudulenta de contrato e (iii) gestão temerária do empreendimento -, além               
de declinar notável reprovabilidade nas condutas, sobejamente suportam a presunção do periculum            
in mora, fazendo com que a medida alvitrada assuma contornos próprios de uma tutela de               
evidência, bastando, para tanto, que se configure o fumus boni iuris. 

29. No que concerne a este, notadamente a plausibilidade do direito, a prudência prescreve              
observá-lo, conservadoramente, a partir de três perspectivas que, no contexto da processualística do             
controle externo, conjugam os fundamentos próprios às tomadas de contas especiais, quais sejam:             
apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis. 

30. No caso ora em exame, é de se notar a partir da narrativa dos fatos assentada nas peças                   
produzidas pela Unidade Técnica (peças 297, 296, 295, 202, 201, 188, 108, 85 e 64), que restam                 
caracterizado graves indícios de irregularidades na orçamentação e execução das obras civis da             
Usina Termonuclear de Angra 3. 

31. Como bem salientando na instrução da SeinfraOperações (peça 295, p.8), constatou-se, a partir             
de técnicas de amostragem, sobrepreço mínimo de R$ 227 milhões, em virtude de preços acima do              
mercado, indenizações irregulares e serviços inseridos indevidamente no âmbito de aditivos           
contratuais supervenientes ao 23.º termo aditivo e superfaturamento mínimo de R$ 303 milhões,            
em virtude não só dos sobrepreços apontados, mas também de serviços executados e pagos, com               
qualidade abaixo da especificada em contrato (superfaturamento de qualidade) e de alguns            
quantitativos medidos além do necessário (superfaturamento de quantidade). 

32. Destacou-se, ainda, que as atuais análises permitiram concluir que a execução contratual não              
confirmou várias das premissas inicialmente adotadas e defendidas pela Eletronuclear para rebater            
as análises da Unidade Técnica realizadas em 2009, que já havia adotado razoável nível de               
conservadorismo, em função da natureza da obra nuclear. 

33. O quadro a seguir ilustra, resumidamente, o superfaturamento por ora apontado (peça 295,             
p. 9): 

[Figura consta à peça 303, p. 7] 

34. Do acervo probatório coligido a estes autos, é possível tomar-se por apropriada, em linhas               
gerais, a apuração dos fatos, vez que bem circunstancia as impropriedades que vem sendo              
constatadas em ações de controle do Tribunal, frisa-se, há quase uma década. 

35. Diversamente, o mesmo não ocorre neste momento processual no tocante aos demais             
pressupostos materiais: quantificação do dano e identificação dos responsáveis, os quais ainda não             
se encontram suficientemente maduros para assegurarem, com máxima precisão o valor devido e a              
cadeia de responsabilização dos diferentes agentes envolvidos. Não é despiciendo ressaltar que tais             
elementos encerram notável relevo para que se adote uma medida tão severa e impactante como a                
de indisponibilidade de bens que ultrapassa a cifra de meio bilhão de reais, em valores atualizados. 
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36. Por evidente, não é ignorado por esta representante do Parquet de Contas que a natureza de                 
qualquer medida cautelar conjuga um exame não exauriente dos fatos e visa a assegurar o útil                
resultado do processo para a apuração do prejuízo ao Erário. 

37. Outrossim, não se pode olvidar da presença de robustos indícios de condutas lesivas ao Erário,                
a partir do pagamento de propinas a agentes públicos com o intuito de manipular ou fraudar o                 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados e, assim, obter vultosos ganhos ilícitos           
com a celebração de avenças e de aditivos com sobrepreço ou mesmo inúteis e desnecessários, isso                
sem contar os demais danos causados por baixa qualidade e extrapolação de prazos, em franco               
declínio ao interesse público. 

38. Não obstante, reputa-se mais prudente nesse momento processual, que o Tribunal acompanhe a              
proposta mais conservadora de conversão em tomada de contas especial, oportunizando-se à            
contratada e à Unidade Técnica a que se promova um melhor detalhamento dos débitos              
imputados, sobretudo elucidando as ponderações apresentadas pela contratada acerca da potencial           
inadequação de algumas premissas metodológicas utilizadas para balizar o quantum devido, a teor             
da defesa apresentada nestes autos (peça 253). 

39. No mesmo sentido, tem-se a identificação dos responsáveis. A despeito de ser incontroversa a               
responsabilidade da contratada - Construtora Andrade Gutierrez -, a proposta do titular da             
SeinfraOperaçãoes amplia esse contexto de responsabilidade, pugnando pela decretação da          
indisponibilidade dos bens dos ex-dirigentes da sociedade empresária, fato que requer a            
especificação da contribuição de cada um para a ocorrência do dano ao Erário, contemplando,              
oportunamente, a individualização das condutas de especial reprovabilidade perpetradas no          
exercício da direção da contratada, a justificar a reprimenda do Tribunal. 

40. Assim, nesta feita, esta representante do Ministério Público se manifesta pela não decretação de               
indisponibilidade de bens neste momento processual, entendendo mais oportuna a conversão do            
presente processo em tomada de contas especial, de sorte que a apreciação da medida alvitrada               
seja precedida da definição dos responsáveis, sobretudo acerca do alcance, nexo e condutas, bem              
como da devida quantificação dos danos no âmbito da TCE, sem prejuízo de que preliminarmente               
ao deslinde do mérito do julgamento das contas especiais a Unidade Técnica venha a provocar a                
jurisdição do Tribunal quanto à adoção da medida cautelar ora pugnada. 

IV 

41. Sob o influxo desse novo contexto colaborativo em que se insere a atividade de controle e                 
fiscalização da Administração Pública, não poderia se furtar esta representante do Parquet            
especializado de propor medidas que se entende indutoras e potencializadoras da efetividade no             
exercício do controle externo a cargo dessa Centenária Corte de Contas, em sintonia, sobretudo,              
com o assentado no Voto condutor do Acórdão 483/2017-Plenário. 

42. Para muito além de argumentação obiter dictum, extrai-se daquela deliberação notável visão             
prospectiva das possibilidades de avanços, sobretudo na adequação interpretativa do arcabouço           
legal que rege o Tribunal de Contas da União, quanto à concreta possibilidade de recuperação dos                
valores oriundos das condenações fixadas, assentados nos títulos executivos consubstanciados nos           
acórdãos prolatados. 

43. Vem a propósito tais considerações em razão de indicativos de algumas empresas que firmaram               
acordos com o Ministério Público Federal e que ao sinalizarem uma potencial cooperação no              
âmbito dos processos em curso na Corte esbarram na ausência de normas internas que respaldem               
essa nova possibilidade de interação. 

44. Nessa linha, entende-se que o Tribunal, dentro dos limites de sua competência, pode também               
adotar postura cooperativa e proativa, facultando os meios necessários para que o particular possa,              
de fato, concretizar as hipóteses aventadas na referida deliberação paradigmática. 

45. De plano, insta salientar que não se cuida de qualquer inovação no ordenamento jurídico,               
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tampouco possibilidade de se transacionar o valor apurado e confirmado do dano ao Erário, mas,               
sim, interpretar, sobretudo à luz do princípio da eficiência, as normas afetas ao microssistema de               
controle da Administração, no que se inclui o combate à corrupção, para que se encontre caminhos                
que propiciem e confiram maior efetividade aos trabalhos empreendidos no âmbito do Tribunal. 

46. Por oportuno, vale colacionar excerto do precitado Voto condutor do Acórdão            
483/2017-Plenário: 

‘86. Diante desse quadro, é imperativo que o Tribunal identifique possíveis incentivos que,             
manejados adequadamente, possam diferenciar a posição das empresas que colaboram em           
face da situação das demais. O intuito é o de induzir uma ampliação do número de empresas                 
colaboradoras e a premissa é a de que essas empresas, ao contrário de suas concorrentes, optaram                
por adotar uma postura de maior integridade, ética e responsabilidade, o que se materializa na               
correção de rumos, na cooperação com a justiça, na criação de programas de compliance, entre               
outras medidas. 

87. Julgo que a confissão e a colaboração dessas empresas junto ao Estado brasileiro na apuração                
de infrações e no combate ao crime poderá justificar conceder-lhes o benefício de suspensão da               
aplicação da pena de inidoneidade, no pressuposto de que as informações que elas detêm              
possam vir a contribuir para que o TCU exerça suas funções com maior efetividade. 

88. Proponho, em essência, a adoção de um instituto inspirado na chamada suspensão condicional              
da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, na medida em que o Tribunal poderá suspender a                 
aplicação da sanção de inidoneidade, mediante determinadas condições para aqueles que se            
enquadrem em certas características. 

89. Ainda que não haja autorização específica na Lei Orgânica para essa medida, a qual também foi                
proposta pela SeinfraOperações, há que se interpretar o velho à luz do novo. Nossas competências,               
regulamentadas em lei há quase 25 anos, integram todo um microssistema de combate à corrupção,               
que prevê a transação entre fornecimento de informações e sanções premiais (redução de pena,              
isenção de pena e óbices à apresentação de denúncia, conforme analisado entre os itens 63 e 67                 
deste voto). Portanto, ante a efetiva colaboração junto ao MPF com vistas a uma atuação mais                
efetiva desta Corte, vislumbro ser sim possível a adoção de tal sistemática. 

90. Em adição à possível suspensão da aplicação da pena para essas empresas, na fase posterior de                 
apuração e ressarcimento dos valores subtraídos do Erário em Angra 3, ou mesmo em outros               
empreendimentos investigados na Lava Jato, pode o Tribunal avaliar a possibilidade de efetuar a              
cobrança de maneira diferenciada no caso dessas empresas, adotando, por exemplo, premissas            
como as listadas a seguir: 

a) benefício de ordem na cobrança da dívida nas tomadas de contas especiais em que empresas                
colaboradoras respondam solidariamente pelo débito junto a outras empresas; 

b) reconhecimento da boa-fé, com seus naturais efeitos de extinção dos juros de mora sobre o                
montante da dívida (Regimento Interno do TCU, art. 202); 

c) ressarcimento da dívida mediante parcelamento delineado de forma a respeitar a capacidade real              
de pagamento das empresas (ability to pay), a qual deverá ser atestada mediante procedimento              
analítico efetuado por agentes independentes de notório renome internacional; 

d) abatimento, em cada uma das primeiras parcelas da dívida, dos valores já antecipados no âmbito                
do acordo celebrado pelo Ministério Público Federal, os quais passam a funcionar como um fundo               
reparador, providências que acarretarão o diferimento do início do recolhimento do débito; e 

e) supressão da multa proporcional ao débito, a qual, de outra forma, poderia alcançar até 100% do                 
valor atualizado do débito (Lei Orgânica do TCU, art. 57). 

91. Nesse caso, a título de contraprestação espera-se que a empresa assuma compromisso junto ao               
Ministério Público Federal no sentido de não obstar o exercício das funções do Tribunal e o                
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desenvolvimento do processo de controle externo, admitindo adotar postura cooperativa, como por            
exemplo: 

a) admitir sua participação nas irregularidades e apresentar a documentação fiscal e contábil que              
lhe seja requerida com a finalidade de estimar, com segurança e fidedignidade, os valores              
desviados; 

b) não recorrer, no âmbito do processo de controle externo, das decisões que vierem a ser                
proferidas e que tenham relação com o empreendimento de Angra 3; 

c) feitas as apurações, recolher sua quota-parte no débito solidário a partir da decisão que o                
determinar, respeitada sua capacidade real de pagamento, conforme explicitado alhures. 

92. Tratar-se-ia, basicamente, de um aditivo, ou recall, aos acordos de leniência já firmados,              
abordando essas questões. 

93. Dessa forma, as sanções premiais concedidas às empresas - de suspensão da aplicação da               
penalidade e eventuais benefícios na cobrança do débito - poderão se reverter na recuperação              
de valores subtraídos do Erário, especialmente nos casos em que há dificuldade de se calcular               
o débito correspondente (como os contratos de eletromecânica, por exemplo). 

94. Ademais, espera-se um ganho decorrente da diminuição na litigância, considerando a            
necessidade de postura cooperativa por parte da empresa no processo de controle externo, o que               
pode incluir a renúncia ao direito de recorrer da decisão perante o Tribunal. 

95. Cabe destacar que sempre que a empresa beneficiada com a suspensão da penalidade não               
responder por débito referente ao mesmo empreendimento, poderá esta Corte indicar outro            
processo, também relacionado ao acordo de leniência que possibilitou a vantagem em questão, para              
que proceda aos devidos recolhimentos e à apresentação de documentação requerida, efetivando,            
dessa forma, a sua contraprestação correspondente ao acordo. 

96. No meu entender, uma solução dessa natureza aliaria, de um lado, deferência aos acordos já                
firmados, dever de qualquer instituição estatal, e, de outro, maior efetividade na apuração e no               
ressarcimento dos montantes desviados. 

97. Para que o referido compromisso das empresas junto ao Ministério Público Federal possa ser               
considerado pelo Tribunal na sua decisão, faz-se necessário suspender a apreciação do processo             
neste momento, exclusivamente no que se refere às empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e             
Camargo Corrêa. 

98. Assim, com base no art. 157, caput, do Regimento Interno do TCU, julgo pertinente sobrestar a                
apreciação da questão, exclusivamente em relação às empresas mencionadas na certidão           
encaminhada, suspendendo, por consequência, a aplicação de qualquer sanção até que o Tribunal             
analise a manifestação do MPF quanto à matéria no prazo de sessenta dias. 

99. Esse mesmo procedimento poderá, a critério do Tribunal, por provocação do Ministério Público              
Federal, ser estendido às demais empresas que, a partir desta decisão, venham a firmar              
compromisso junto ao Parquet. 

100. Considero, ainda, pertinente o acompanhamento concomitante dessas questões pelo          
Ministério Público especializado junto a esta Corte.’ (grifos acrescidos) 

47. Chama-se atenção ao lapso temporal que se verifica da prolação do precitado acórdão,              
aproximadamente um ano, sem que as medidas de cooperação ali exemplificadas tenham se             
concretizado. 

48. É natural que cada órgão tenha a sua dinâmica de atuação e, dada a conjuntura de escassez de                   
recursos humanos e financeiros, que se priorize, cada qual, determinada atividade, a exemplo, no              
MPF, da persecução penal nos processos de sua alçada. 

49. Diante desse cenário, revela-se premente a necessidade de que o Tribunal estabeleça meios              
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próprios de criar um ambiente negocial favorável à cooperação dos potenciais interessados,            
preliminarmente à aplicação de eventuais penalidades. 

50. Nessa linha, a título de contribuição, esta representante do Ministério Público se manifesta por               
que o Tribunal avalie a conveniência e oportunidade de normatizar a atividade colaborativa,             
estabelecendo normas e critérios minimamente objetivos, inclusive quanto às possíveis sanções           
premiais, conjugando, sobretudo, a segurança jurídica e o interesse público. 

51. Na linha esposada pelo Tribunal em curso do citado Acórdão 483/2017-Plenário, impõe-se             
reconhecer que há margem de discricionariedade para que o Tribunal diferencie, no âmbito dos              
processos de controle externo, os efetivos colaboradores, a exemplo da gradação na multa do artigo               
57 e no prazo de declaração de inidoneidade e de inabilitação para o exercício de cargo de                 
confiança, sanções estas assentadas em sua lei orgânica. 

52. Registra-se também a possibilidade de cessação dos juros a partir do momento que a pessoa                
natural ou jurídica celebre acordos de leniência ou de colaboração com o Estado, ou seja, mesmo                
que se reconheça a má-fé no momento da prática do ato ilícito, pode-se modular seus efeitos a                 
partir da formalização da cooperação, inclusive retroagindo, em benefício dos colaboradores, à data             
de celebração dos denominados ‘protocolos de intenções’ no âmbito dos ‘markers’, mormente a             
configuração da mudança de postura dos infratores. 

53. Em suma, há mecanismos a serem apreciados de modo que o Tribunal crie um ambiente                
propício aos que efetivamente desejam colaborar para o célere deslinde dos processos em curso. 

54. Para tanto, requer-se a prevalência de regras claras que podem ser genericamente entabuladas e,               
em cada caso concreto, submetidas ao crivo do Tribunal, por exemplo, a partir de um ‘Protocolo                
de Cooperação’ no qual reste consignado o que o colaborador pretende apresentar e, para cada               
item a ser apresentado, qual o benefício dali advindo. 

55. Ressalta-se que tais regras gerais - benefícios e contrapartidas - devem estar pacificadas no               
âmbito da Corte de Contas, ao que se sugere a edição de norma específica para cuidar de tal                  
temática, vez que relativa apenas a procedimentos internos do Tribunal, e contando com o pleno               
apoio e participação deste Ministério Público especializado. 

56. Nesse contexto, entende-se oportuno que as Unidades responsáveis pela instrução dos            
processos eventualmente destacados para o ambiente de cooperação tenham um prévio           
planejamento das informações úteis e necessárias, calcadas em expectativas razoáveis e           
viáveis, que se pretende levantar junto aos colaboradores, sem se afastar do necessário             
discernimento de que em temas de notória complexidade, como os objeto das recentes apurações no               
âmbito da ‘operação lava-jato’, o levantamento do prejuízo ao Erário se insere num contexto de               
relativa aproximação. 

57. Por fim, como forma de conferir maior neutralidade aos procedimentos, seria de bom alvitre               
que a equipe encarregada de examinar o material efetivamente apresentado pelos colaboradores            
seja distinta da que ficaria à frente das negociações, presando pela segregação de funções e, por                
conseguinte, preservando o corpo técnico do Tribunal. 

V 

58. Assim, reiterando o compromisso em contribuir, no âmbito de suas atribuições legais e              
constitucionais, com o aprimoramento das atividades finalísticas do Tribunal, esta representante do            
Ministério Público junto ao TCU se manifesta pela não decretação de indisponibilidade de bens              
neste momento processual, entendendo mais oportuna a conversão do presente processo em            
tomada de contas especial, de sorte que a apreciação da medida alvitrada seja precedida da               
definição dos responsáveis, sobretudo acerca do alcance, nexo e condutas, bem como da devida              
quantificação dos danos no âmbito do processo de tomada de contas especial, sem prejuízo de que                
preliminarmente ao deslinde do mérito do julgamento das contas especiais a Unidade Técnica             
venha a provocar a jurisdição do Tribunal quanto à adoção da medida cautelar ora pugnada. 
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59. Por derradeiro, repisa-se a necessidade-oportunidade de o Tribunal potencializar, a partir de             
normas internas específicas, formas de cooperação dos jurisdicionados para o deslinde efetivo e             
tempestivo dos processos relevantes em curso na Corte de Contas, a teor do exposto neste Parecer.” 

É o relatório. 
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